
"EIS QUE FAÇO NOVAS TODAS AS COISAS... 

ESCREVE, PORQUE ESTAS PALAVRAS 

SÃO FIÉIS E VERDADEIRAS" 

Apocalipse 21.5

Domingo, 
6 de março de 2016



Deus tem nos concedido a bênção de olharmos a vida perseguirão a vós outros; se guardaram a minha 
sob a Sua perspectiva. E uma dimensão nova se abre palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, 
de tal maneira a nos dar segurança nos propósitos vos farão por causa do meu nome, porquanto não 

conhecem aquele que me enviou.eternos daquele que nos criou. Quando andamos com 
Cristo, quando nos submetemos aos seus planos e 
quando permanecemos fiéis, até mesmo os nossos 

Pedro diz que não deveríamos estranhar, que não sofrimentos aqui passam a ter um gozo adicional.
deveríamos nos surpreender quando nos chegassem 
os sofrimentos (1 Pedro 4:4). O crente não deve 
imaginar que as perseguições ocorrem por acaso, Nestes domingos temos tido a bênção de receber a 
incidentalmente.  Professe o nome de Cristo e entenda Palavra de Deus vinda através dos ensinos 
que sua fé está em completa colisão com o mundo e encontrados nos escritos de Pedro, quando nossos 
veja as portas do antagonismo se abrirem.olhos têm sido abertos para os aspectos positivos e 

para os benefícios do sofrimento como crentes no 
Senhor Jesus Cristo. Não são poucos os que se 

1 Pedro 1:7 – para que, uma vez confirmado o valor da surpreendem e ficam chocados quando tribulações e 
vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, sofrimentos os acometem. Temos sido expostos a uma 
mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e teologia que imagina que para o crente o sol sempre 
honra na revelação de Jesus Cristo.brilha, que a grama é sempre verde e que a 

temperatura espiritual ao nosso derredor é sempre 
amena. O propósito de Deus ao permitir os sofrimentos é nos 

purificar e fazer aumentar a nossa fé. Testar a 
realidade de nossa fé é fazer aumentar nossa 

No entanto, ficamos surpreendidos ao abrirmos a carta confiança sob fundamentos seguros e permanentes. 
de Pedro e encontrarmos declarações ali que Nossa fé provada nos assegura que ela efetivamente é 
desmentem completamente esta quimera. Ali temos genuína. 
aprendido que o crente sofre até mesmo quando faz o 
bem. Nossos olhos são abertos a fim de que não nos 
surpreendamos quando as tribulações nos acercarem. Pedro usa a palavra “fogo” e com ela mostra a 
Circunstâncias adversas não nos deveriam pegar de severidade de nossas tribulações. A crônica dos 
surpresa, visto que elas não são raras. Somos sofrimentos de Paulo  (2 Cor. 11:21-28) ou as 
alertados que haveremos de sofrer até mesmo por descrições dos heróis da fé  (Heb. 11:32-40) nos 
causa de nossa fé. provêm um precioso entendimento da extensão e 

intensidade destas tribulações. 

2 Timoteo 3:12 – Ora, todos quantos querem viver 
piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Pedro nos encoraja a vermos os propósitos de Deus 

por detrás das dificuldades, nos capacitando a 
crescermos na fé e no meio das provações João 15:18-21 – Se o mundo vos odeia, sabei que, 
encontrarmos motivos sobejos para darmos mais glória primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós 
a Deus.fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu; 

como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele 
vos escolhi, por isso, o mundo vos odeia. Lembrai-vos Mateus 5:10-12 – Bem-aventurados os perseguidos 
da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 
que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos 
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PRIVILÉGIO OU PUNIÇÃO?



injuriarem, e vos perseguirem, e, mentindo, disserem alegrará; vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se 
todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é converterá em alegria. A mulher, quando está para dar 
grande o vosso galardão nos céus; pois assim à luz, tem tristeza, porque sua hora é chegada; mas, 
perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. depois de nascido o menino, já não se lembra da 

aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo 
um homem. Assim também agora vós tendes tristeza; 

Filipenses 1:29 – Porque vos foi concedida a graça mas outra vez vos verei; o vosso coração se alegrará, 
de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. e a vossa alegria ninguém poderá tirar.

O sofrimento dos crentes, segundo a perspectiva O mesmo filho que trouxe dor, traz alegria. A dor é 
bíblica, é uma bênção que Deus, por sua misericórdia, transformada em alegria pelo nascimento do bebê.
nos permite passar (1 Pedro 4:13).

1 Pedro 5:10 – Ora, o Deus de toda a graça, que em 
O espinho na carne que produziu em Paulo tantas Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de 
dificuldades, foi também motivo para lhe conferir terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de 
poder e glória (2 Corintios 12:7-10).aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar.

Atos 5:40-41 – Chamando os apóstolos, açoitaram-O crente é pessoalmente atacado pelo inimigo e 
nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de pessoalmente aperfeiçoado pelo Senhor. Em nossos 
Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio sofrimentos nos é provado que estamos em 
regozijando-se por terem sido considerados dignos de comunhão com o Senhor.
sofrer por esse nome.

Filipenses 3:10 – para o conhecer, e o poder da sua 
Nestas circunstâncias tão adversas o Espírito Santo ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, 
vem com bênçãos especiais e faz com que conformando-me com ele na sua morte.
antegozemos aqui a glória celestial. A convicção de 
Pedro é que a glória repousa sobre a pessoa que Participar, experimentar uma profunda comunhão com 
sofre com Cristo e por Cristo.Cristo através de nossos sofrimentos, sendo 

conformados com a sua morte. Sofrimento e glória 
são verdades gêmeas que seguem conjuntamente Atos 6:15 – Todos os que estavam assentados no 
nos escritos de Pedro. Precisamos entender que Deus Sinédrio, fitando os olhos em Estêvão, viram o seu 
não vai substituir sofrimento pela glória, mas rosto como se fosse rosto de anjo.
transformar os sofrimentos em glória. Esta é a 
ilustração mostrada por Cristo.

Privilégio e não castigo ou penalidade. Momentos de 
grandes tristezas, sofrimentos e dor, nem sequer se 
igualam com a esperança que passa a ser João 16:20-22 – Em verdade, em verdade eu vos 
engendrada em nossa alma.digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se 

3

SANTA CEIA
No próximo domingo, sendo o segundo do mês de março, teremos a 
ministração da Ceia do Senhor por ocasião do culto da manhã.

Ao avisarmos com antecedência desta ministração sacramental, abre-se 
diante de nós a necessidade de nos prepararmos convenientemente para 
esta oportunidade. 

Como já temos anunciado, ministraremos num determinado mês a Santa 
Ceia por ocasião do culto da manhã e, no mês subsequente, por ocasião 
do culto da noite.
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Reunião de Oração 
Dia 8 de março às 8h30min e às 14h30min
Departamento Noeme
Coordenadora Mirian – 3444-1696

Encontro das Mulheres
Queridas irmãs, teremos o Encontro de 
Mulheres da 1a. Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte no Acampamento Ebenezer dia 
19/03 (sábado) das 9h às 17h.

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

VI ENCONTRO DE MULHERES
No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, venha louvar e agradecer a Deus, que nos chamou para 
exercer o papel de mulher cristã, e refletir sobre as marcas que estamos imprimindo na nossa sociedade. Aproveite 
também para passar um dia em comunhão com as irmãs, ao ar livre e desfrutando de nosso acampamento!

Você mulher presbiteriana não pode perder essa 
oportunidade de comunhão e de estreitar laços de amizade 
aproveitando para conhecer um pouco do trabalho que a 
SAF realiza em nossa igreja. Estão todas convidadas.

Maiores informações e inscrição na SAF com Valéria - 
3213.0203

"Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que 
teme ao Senhor, essa será louvada".
Provérbios 31.30
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ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1:
Anita Soares Borja
Rua Ubá, 675 - Floresta – Tel.: 3444-4880

Equipe 2:
Iraídes Silveira Carvalho
Rua Volta Grande, 313 - Sagrada Família 
Tel.: 3046-3784

Próximo Domingo:
Equipe 1:
Jandira Ferreira Lima
Rua da Matriz, 129 - Venda Nova - Tel.: 3451-4430

Equipe 2:
Lea Santos de Oliveira
Rua Adolfo Pereira, 233/31 - Anchieta - Tel.:  3223-7227 

Culto realizado na casa da irmã Rizza Rodrigues 
Chaves Caldeira. Dona Rizza nos recebeu com muita 
alegria no domingo passado, 28/02. 

Ela é membro de nossa igreja e foi corista por um longo 
tempo.  Por problemas de saúde não tem frequentado a 
igreja. Por isso ela carece muito 
de nossas orações. Ela tem 78 anos de idade, 9 filhos, 
19 netos e 7 bisnetos.

Oremos também por este ministério da Escola Itinerante 
de nossa Igreja.

UMP

Sexta Jovem

Convidamos a todos os jovens para estarmos juntos 

todas as sextas-feiras, às 20h, no salão João 

Calvino, para juntos louvarmos a Deus e 

aprendermos mais de Sua Santa Palavra. Durante 

esse semestre o Rev. Edson Costa ministrará 

estudos das Cartas a Timóteo. Esperamos por você!

FMPBH – Estudo Bíblico

No próximo sábado, 12/03, às 19h30, na Igreja 

Presbiteriana da Aliança, o Rev. Ben-Hur ministrará 

um precioso estudo sobre o livro "Posso ter alegria 

em minha vida?" do R.C. Sproul. Aproveite esses 

dias para ler. Para baixar o livro, acesse o link: 

http://ministeriofiel.com.br/ebooks/detalhes/80/Posso

_ter_Alegria_em_Minha_Vida

Coral Jovem

O Coral Jovem convida os adolescentes e jovens 

que desejam cantar, para os ensaios que acontecem 

todos os sábados a partir das 17h no templo de 

nossa igreja. Venha louvar a Deus! 

Escola Dominical

Convidamos os jovens para estarem conosco todos 

os domingos às 09h, na sala da UMP para juntos 

estudarmos a apostila ''As Grandes Doutrinas da 

Graça - volume 4" do Rev. Leandro Lima. 

UCP e UPJ

No sábado passado, dia 27/02, estivemos reunidos 
na casa de nossos irmãos Marco e Larissa, pais do 
Mateus e Guilherme. Foram momentos de muita 
edificação e também de diversão.

Agradecemos nossos irmãos que bondosamente 
cederam a casa.

Convidamos os pais e crianças de nossa igreja que 
ainda não participam, que venham participar conosco 
das outras programações.

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

Hoje: Eder Mota, Frederico Porto, Guilherme, 
Antonio Augusto, Nei Ovidio, Leandro Gomes.

Segunda-feira: Éder Melo

Quinta-feira: Frederico Mendes
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A Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, visão do Conselho que, juntamente com toda igreja, 
conforme determina a Constituição da Igreja tem alegremente aberto os olhos para os grandes 
Presbiteriana do Brasil, em seu artigo 9°, alínea “d”, desafios que Deus coloca sobre nós.
reune-se no dia de hoje, conforme prévia convocação 
para ouvir informação sobre os relatórios do 

Logo a seguir teremos a Assembleia Geral movimento da igreja do ano anterior e tomar 
Extraordinária, conforme preceitua o artigo 9º, alínea conhecimento do orçamento para o ano em curso. 
“f” e parágrafo 2º da CI-IPB. Esta Assembleia terá Sendo essa primeira assembleia do ano de 2016, 
como responsabilidade autorizar o seu presidente será eleito o Secretário de Atas.
para proceder os trâmites legais a fim de que sejam 
doadas as propriedades de igrejas, filhas nossas, 

O relatório, tanto do balanço 2015 quanto do que, em sendo organizadas, recebem como doação 
orçamento 2016, está distribuído para todos os suas propriedades. Todas estas propriedades foram 
membros da igreja. O Relator da Comissão de arroladas em boletins anteriores e agora novamente o 
Orçamento, Presb. Giovani Lenza, será o porta voz faremos a seguir:
desta palavra à igreja. 

Como se observa, o balanço mostra o quão 
abençoada tem sido a nossa igreja no decorrer dos 
anos, e, em especial, no ano de 2015, tendo atingido 
todos os seus objetivos, mantendo nossa visão 
missonária na plantação e sustentação de novas 
igrejas, no sustento de missionários de além-mar, no 
sustento do trabalho da igreja local, suas 
congregações, do culto e seus ministérios de ação 
social.

Para este ano de 2016 os desafios continuam. Vemos 
diante de nós ricas oportunidades de servirmos ao 
Senhor com a nossa vida e com os nosso bens. Deus 
nos tem chamado para este envolvimento na mais 
exaltada de todas as causas, que é a igreja de seu 
filho sobre a face da terra, na glória de seu nome, na 
propagação do evangelho e na salvação dos eleitos. 
Reputamos como alto privilégio o sermos 
participantes desta nobre empreitada.

Agradecemos muito a Deus pelo trabalho realizado 
pela Comissão de Orçamento de nossa igreja e pela 

ASSEMBLEIA GERAL

Nosso Boletim também está disponível 
através de nosso site, acesse:

www.primeiraipbh.com.br   
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ORGANIZAÇÃO DA CONGREGAÇÃO 
DE CAETÉ EM IGREJA

No dia 20 deste mês de março, uma Comissão do 
Presbitério Belo Horizonte, especialmente 
nomeada com a finalidade de organizar nossa 
congreção em igreja, estará na cidade de Caeté 
com este objetivo.

Louvamos a Deus pela vida do Rev. Duarte, nosso 
estimado pastor que tem sido usado nas mãos de 
Deus e alcançado ali grandes vitórias. A 
congregação nestes anos cresceu e a Primeira 
Igreja, entendendo ser privilégio, continuará 
sustentando aquele trabalho numa parceria de 
cinco anos, sendo que a cada ano diminuirá a sua 
participação em 20%. Nossa igreja sente-se 
abençoada por Deus por ser parte deste 
empreendimento missionário e conclama a todos 
os irmãos aqui para que participem de forma 
espontânea e generosa. Da mesma forma oramos 
para que o trabalho da igreja de Caeté se 
consolide mais e mais e o conselho que haverá de 
ser eleito e instalado possa ser composto de 
homens que vivam para a solução de problemas, 
sempre postos nas mãos de Deus.

COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO 

DA IGREJA PRESBITERIANA DA COLÔNIA 

SANTA IZABEL

Neste sábado retrasado, dia 27 de fevereiro, o Rev. 

Ludgero esteve pregando nas celebrações dos 

cinquenta anos da Igreja Presbiteriana da Colônia 

Santa Izabel. Este trabalho missionário de nossa 

igreja começou com o esforço de diversos irmãos que 

já foram chamados à presença do Senhor. Pastores 

como Rev. Synval Moraes, Rev. Paulo Freire, Rev. 

Sabatine Lalli, Rev. Denoel Nicodemos Eller, Rev. 

Ludgero Bonilha Moraes, entre outros, foram 

mencionados num memorial afixado à porta da igreja.

A Colônia Santa Izabel foi um local de segregação de 

leprosos, que viviam isolados, humilhados e 

afastados do convívio social. Hoje as portas da 

colônia estão abertas e, ali ao derredor, encontra-se o 

bairro Citrolândia da cidade de Betim.

O Rev. Ludgero recebeu uma obra de arte de um 

artesão local expressando a gratidão daqueles irmãos 

pela participação que até hoje mantemos na 

sustentação daquela belíssima obra. O Rev. Felipe 

Abreu, jovem pastor daquela igreja, repetidas vezes, 

manifestou em público a gratidão daqueles irmãos 

pela contribuição que nossa igreja tem prestado.

Continuaremos a orar em favor daquela entusiasta 

comunidade.

MISSÕES INTERNACIONAIS

A Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte 
está envolvida com o trabalho missionário ao 
derredor do mundo. Sendo uma das maiores 
contribuições à tesouraria do Supremo Concilio da 
Igreja Presbiteriana do Brasil, contribuimos 
diretamente para o sustento de centenas e centenas 
de missionários no Brasil e no mundo. Como se isso 
não bastasse, sentimo-nos privilegiados em oferecer 
contribuições específicas para as missões na 
Albânia, Índia e Romênia, além do trabalho 
missionário entre os Pomeranos.

O trabalho realizado na Ásia pelo nosso missionário 
(aqui evitaremos o seu nome) tem sido sustentado 
integralmente pela nossa igreja e o trabalho na 
Albânia e Romênia o sustento que enviamos é 
substancial. Louvamos a Deus pela vida do Rev. 
Raimundo Montenegro e sua famíla, pelo Rev. 
Gilberto e sua família, pelo Rev.M.A e sua família, 
pelo  Rev. Benicio (nosso missionário entre os 
Pomeranos) e sua distinta esposa. Estamos 
convencidos de que, pela graça de Deus, muitas e 
muitas pessoas haverão de ser alcançadas através 
dos trabalhos missonários que têm sido feitos e 
sustentados com recursos da Primeira Igreja, na 
generosidade de cada um dos seus membros.
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VIAGEM DO CORAL MASCULINO

A Igreja Presbiteriana de Manhumirim, na celebração 
de seu aniversário, convida o coral masculino de 
nossa igreja, para que juntamente com o Rev. 
Ludgero, estejam presentes a essa celebração no 
próximo final de semana, dias 12 e 13 de março.

Louvamos a Deus pela vida daquela amada igreja 
irmã e oramos em favor de nosso coral e nosso 
pastor que empreendem essa viagem em nome de 
nossa igreja. Nosso desejo e oração é que sejam 
ricamente usados nas mãos de Deus, para realização 
deste trabalho e nos cultos dos quais participarão.



SERMÕES QUE EDIFICAM

Pregar sobre a carta de Paulo aos Gálatas é 

trazer à tona doutrinas fundamentais de nossa 

fé cristã que Paulo defendeu com tanta 

veemência. O Rev. Edson tem sido ricamente 

usado por Deus para nos fazer lembrar destas 

verdades essenciais. 

A igreja tem acompanhado o trabalho dos 

pastores na pregação de textos em sequência. 

O Rev. Ludgero prega em sequência o texto da 

Primeira Carta de Pedro. Esta carta fala a 

respeito de como os crentes no Senhor Jesus 

Cristo, que aqui na terra são forasteiros e 

peregrinos, devem enfrentar os sofrimentos do 

tempo presente. 

Ficamos admirados de ouvir a eloquência do 

apóstolo Pedro, aquele rude pescador, que 

tomado pelo Espírito Santo, traz ao nosso 

conhecimento uma obra clássica da literatura 

sacra, que tanto edifica a nossa vida hoje, 

como peregrinos que somos.

Os seus pastores, fracos como são, precisam 

das orações dos irmãos, para que a fragilidade 

deles não nuble o poder de Deus que na 

fraqueza se aperfeiçoa.

PRIVILÉGIOS DA SEMANA

As atividades de nossa igreja durante a semana 

são intensas. Anote em sua agenda e participe:

Segunda-feira:

Reunião de oração às 19h30min.

Terça-feira:

Reunião de Oração às 8h 30min e 14h 30min.

Ensaio do Coral Feminino às 20 horas.

Quarta-feira:

Ensaio do Coral da Igreja às 20 horas.

Primeira Quarta-feira: reunião plenária da 

Sociedade Auxiliadora Feminina às 14h 30min 

Quinta-feira:

Culto Doutrinário às 19h 30min.

Ensaio do Coral Masculino

Sexta-feira:

“Sexta Jovem” – encontro da juventude da igreja 

às 19h 30min.

Sábado:

Ensaio do Coral da Juventude às  15 horas.

Domingo:

Escola Dominical às 9  horas.

Culto Matutino às 10h 20min.

Ensaio de corais às 17 horas.

Culto Vespertino às 19 horas. 
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AVANÇO MISSIONÁRIO

Entre todas as vocações que Deus tem para  
Primeira Igreja, uma que se destaca, tem a ver com 
sua visão de plantação de novas igrejas. Hoje nossas 
congregações caminham céleres para as suas 
organizações e nossa oração é que Deus nos 
conceda uma visão alargada para que estes objetivos 
sejam alcançados.

Até os anos 70 havia somente um Presbitério que 
incluia a cidade de Belo Horizonte e cidades 
circunvizinhas. Era um grande concilio abrangendo 
uma imensa região geográfica. Pela graça de Deus o 
trabalho presbiteriano foi crescendo e o Presbitério 
de Belo Horizonte se subdividindo. Hoje temos cerca 
de 22 Presbitérios na mesma região original. O 
Presbitério de Belo Horizonte permanece atuante, 
agora jurisdicionando uma região menor. Desta 
região diversos bairros ainda não foram alcançados e 
Deus tem posto a nossa visão para que neles 
plantemos novas igrejas, assim como aconteceu nos 
bairros Belvedere, Mangabeiras, Sion, Padre 
Eustáquio, Pampulha, São Bento, etc.  Vários outros 
bairros ainda carecem da presença presbiteriana.

Nossa igreja está super lotada. O rol de membros 
comungantes e não comungantes caminha para a 
faixa de 1200 pessoas. O templo da nossa igreja tem 
lotação máxima de 700 lugares. Estamos 
transbordando. 

Aqui um santo problema, que pela graça de Deus, 
vemos ser solucionado pela plantação de novas 
igrejas, desafiando os seus membros para 
participarem deste avanço missionário. Estamos 
orando e rogando a Deus que oportunidades surjam 
e que tenhamos a coragem de aproveitá-las. Ore em 
favor da presença presbiteriana nos bairros Santo 
Antonio, Cruzeiro, região central do bairro da Serra, 
Luxemburgo, Cidade Jardim, etc. Queremos desafiar 
os irmãos para que orem e quando chegar a 
oportunidade façam parte de novos 
empreendimentos espirituais, que esperamos, pela 
graça de Deus, sermos orientados.
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06/03
    Armindo Furtado de Oliveira  

Daniel Cunha Elias 
Doralice Laguardia Zorzin 
Lídia Gonçalves Botelho
Sarah Fernanda Teixeira Franca 
Terezinha Morais Grizoli 

    
07/03

André Gustavo Costa 
Gabrielle Luck de Araujo 
Maria Braz Boaventura 

    Paulo José Campos Pires 

08/03
Adriana César Lehman Toledo 

10/03
Fabiana Corrêa Austério 

    Ieda Alvarenga França 
Kátia Jacques Bueno Mosci Monteiro 
Marcela Almeida de Castro Leite 

11/03
    Edir Vetter 

Fabiano Caixeta D Alcantara 
Maria Helena Borges de Aguiar 

12/03
Aracy de Souza 

    
    
    
    
    

    
    
    

    

    

    
    

    
    

    


