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MENSAGEM PASTORAL  

Ao celebrar o aniversário de nossa 
amada Primeira Igreja Presbiteriana 
de Belo Horizonte (PIPBH) neste final 
de semana, lembramos das palavras 
do Profeta Ageu: “Assim diz o 
SENHOR dos Exércitos: Considerai o 
vosso passado”. (Ag 1.5,7) Tais 
palavras são uma pequena amostra do 
convite permanente das Escrituras 
Sagradas para olharmos nossas 
origens e, de forma humilde, 
contemplarmos a boa mão do 
SENHOR, fazendo que um simples 
começo redundasse em grandes 
avanços e realizações na história 
conduzida por Deus. Ao olhar para 
trás contemplamos uma bela história. 
Olhando o presente, percebemos a 
boa mão de Deus nos abençoando e 
mirando o futuro vislumbramos 
grandes avanços, para a Glória de 
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Deus. Nosso Deus, que é rico em 
misericórdias, em sua Soberania e 
Bondade, tem conduzido até aqui a 
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte em sua caminhada mais 
que centenária (1Sm 7.12).  

A Primeira Igreja Presbiteriana de 
Belo Horizonte nasceu em nossa 
capital após o Rev. Álvaro Reis, Pastor 
da Igreja Presbiteriana do Rio de 
Janeiro, pregar uma série de 
mensagens a convite de um grupo de 
irmãos. O Rev. Álvaro Reis, homem 
que amava a Palavra de Deus, grande 
orador e grande pregador, foi um 
pioneiro, plantando igrejas em 
diversas localidades. Após a série de 
mensagens do Rev. Álvaro Reis, o 
Presbitério Sul de Minas enviou a Belo 
Horizonte o Rev. Américo Cardoso de 
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Menezes, para a plantação da Igreja 
Presbiteriana no solo das Alterosas. A 
Congregação nasceu em 26 de agosto 
de 1912 na casa do irmão Sr. Francisco 
Augusto Deslandes, que seria o 
primeiro Presbítero da novel Igreja 
em solo belorizontino, com o nome de 
Igreja Christan Presbyteriana de Bello 
Horizonte. Naquele mesmo dia foram 
organizadas a Escola Dominical, sob a 
superintendência do Sr. Francisco 
Deslandes e o Grupo de Senhoras da 
Igreja, hoje Sociedade Auxiliadora 
Feminina (SAF), que teve como 
p r i m e i r a  P r e s i d e n t e  a  i r m ã  
Philomena Carvalho Deslandes, 
funcionando ininterruptamente 
desde então.

O historiador Abdênago Lisboa, 
escrevendo sobre os primórdios do 
presbiterianismo em Belo Horizonte, 
assim se expressa: “Quando toda a 
população de Belo Horizonte, que 
andava por perto de 40 mil 
habitantes, cabia folgadamente 
dentro do Estádio Magalhães Pinto 
(Mineirão), no tempo do Prefeito Dr. 
Olinto Meireles, do Governador Dr. 
Júlio Bueno Brandão e do Presidente 
da República Marechal Hermes da 
Fonseca, foi que teve início o trabalho 
evangélico presbiteriano nesta 
Capital”.

Quanto à localização inicial do 
trabalho e seu desenvolvimento, os 
anais da história nos dizem que no dia 
24 de agosto de 1912 o Rev. Américo 
reuniu os crentes em nome do 

Presbitério Sul de Minas no endereço 
da Rua São Paulo com Av. Amazonas e 
fez a primeira pregação. Dois dias 
depois, exatamente em 26 de agosto 
de 1912, na casa do Sr. Francisco 
Deslandes, à Rua Pium-hi, 461, numa 
Assembleia que durou das 20h às 
21h40, cuja Ata de registro encontra-
se no Gabinete Pastoral, organizou-se 
a Congregação com o nome de Igreja 
Christan Presbyteriana de Bello 
Horizonte.

A Primeira Igreja construiu quatro 
templos e o que nos abriga hoje é o 
quarto, com a Igreja vindo para o 
bairro Funcionários, endereço atual, 
nos idos de 1920, que à época ficava na 
periferia de nossa cidade, onde o 
bonde, literalmente, fazia o retorno. 

A Primeira Igreja nasceu com quatro 
famílias, sendo a primeira composta 
pelo casal  Francisco Augusto 
Deslandes, sua esposa D. Philomena 
Deslandes e seus oito filhos: Job 16 
anos; Abel 14 anos; Moisés 13 anos; 
Josué 11 anos; Isaías 8 anos; Eunice 5 
anos; Samuel 2 anos; Silas 8 meses. A 
segunda família composta pelo casal 
Antenor Guide da Veiga e sua esposa 
Maria da Silva Veiga e seus quatro 
filhos: Celina 10 anos; Antenor 7 anos; 
José 4 anos; Aracy 2 anos. A terceira 
família composta pelo casal Benedicto 
Baptista de Moura e sua esposa 
Albertina Cândida de Moura e seus 
quatro filhos: Zoraida 11 anos; 
Augusto 7 anos; Adelaide 4 anos; João 
2 anos. A quarta família, sem filhos, 
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composta pelo casal José Lopes 
Santiago e sua esposa Maria 
Alexandrina Santiago. Portanto, 
quatro famílias, totalizando 24 
irmãos: oito adultos, membros 
comungantes e dezesseis menores, 
membros não comungantes. Desde o 
seu nascimento podemos ver que a 
Igreja do SENHOR é uma família que 
reúne famílias, composta de adultos e 
crianças, jovens e adolescentes. Os 
anos se passaram e aqui estamos pela 
graça de Deus. A Igreja cresceu, 
plantou muitas e muitas igrejas em 
n o s s a  c a p i t a l  e  a r r e d o r e s  e  
a t u a l m e n t e ,  e n t r e  I g r e j a s  
Organizadas, Congregações e Pontos 
de Pregação, na Grande BH, são mais 
de duzentos trabalhos. E tudo 
começou aqui. Louvado seja o Senhor!

Ao completar 109 anos precisamos 
refletir sobre nossa identidade 
visando preservá-la. Afinal, o que 
pregamos aqui? Aqui pregamos que 
cremos em DEUS Pai, Todo Poderoso, 
Criador do Céu e da Terra, o abrigo 
seguro, o refúgio, a fortaleza, o 
socorro bem presente na tribulação; 
aqui pregamos que cremos em JESUS 
CRISTO, o Unigênito Filho de Deus, a 
única esperança para o homem; aqui 
pregamos que cremos no ESPÍRITO 
SANTO, o Consolador Eterno, 
ofertado a todo aquele que crê; aqui 
pregamos a Santa e Bendita Palavra 
de Deus, que apesar da erva secar e a 
f l o r  m u r c h a r ,  p e r m a n e c e  
eternamente; aqui pregamos e cremos 
no Amor Eletivo daquele que nos 

escolheu antes da fundação do 
mundo; aqui pregamos o Amor 
Redentivo daquele que deu o seu Filho 
Unigênito para que “todo o que nele 
crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna” (Jo 3.16); aqui pregamos a 
vida eterna ao lado daquele que, como 
nós, nasceu, viveu, sofreu, se 
entregou, ressuscitou, foi exaltado, 
venceu e está assentado à destra de 
Deus Pai Todo Poderoso; aqui 
pregamos o Nome do Maravilhoso 
Conselheiro, do Deus Forte, do Pai da 
Eternidade, do Príncipe da PAZ; aqui 
pregamos, há 109 anos,  que o 
CRISTO que veio ao mundo e se 
encarnou, voltará mediante uma 
palavra de ordem, ouvida a voz do 
arcanjo e ressoada a trombeta de 
Deus, descerá dos céus para buscar a 
sua Igreja. Maranata! Oh! Vem 
Senhor Jesus. 

Celebremos os 109 anos de bênçãos e 
v i t ó r i a s  e m  n o s s a  c a p i t a l .  
Continuemos nossa caminhada, 
sempre com o desejo sincero de 
estender o tapete e alargar a tenda, 
fazendo isso para honra e glória do 
SENHOR da Seara.  Prossigamos em 
nossa caminhada proclamando e 
reconhecendo que “JESUS É A 
RAZÃO DA NOSSA HISTÓRIA”, pois, 
afinal, grandes coisas o Todo-
Poderoso tem feito por nós, por isso, 
estamos alegres (Sl 126).

Rev. Edson Costa Silva
Pastor da Igreja
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SAF

(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)

 
1.  REUNIÃO DE ORAÇÃO VIRTUAL, 31/08, terça-feira: Cada Departamento 
escolherá o melhor horário para o grupo.

2. REUNIÃO COMISSÃO EXECUTIVA, 31/08, 14h30 – Aguardamos toda a 
Diretoria, Secretárias e Coordenadoras de Departamento para nossa reunião de 
planejamento. 

3. REUNIÃO PLENÁRIA, 08/09, quarta-feira, 14h30 - A SAF, por meio de sua 
Presidente, convoca todas as Sócias para a Reunião Plenária, dia 08/09, quarta-
feira, às 14h30, presencialmente, no Salão João Calvino, para tratar de assuntos 
concernentes ao trabalho da Sociedade. Contamos com a participação valorosa das 
irmãs.

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2021.
Rosane Poggiali Magalhães Arumaa
Presidente

GRATIDÃO PELOS 109 ANOS DA SAF 

Comemoramos o aniversário de nossa SAF, dia 25/08/2021, elevando-nos em 
gratidão ao nosso Deus em Culto de Ações de Graças, com a ministração da Santa 
Ceia do SENHOR. Foi com alegria que recebemos irmãs que participaram da SAF 
em sua história recente e que registraram como Deus tem nos abençoado no 
decorrer destes 109 anos. 

Nossa irmã Liliana Souza da Silva Silveira, Vice-Presidente da região Sudeste-Sul 
da Confederação Nacional de SAF, nos trouxe uma preciosa mensagem baseada no 
Salmo 115.1: “Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor 
da tua misericórdia e da tua fidelidade.” Contamos com a participação e presença 
dos Rev. Edson Costa, Rev. Rogério Bussinger, Rev. Dercy de Lima e Rev. Carlos 
Póvoa, Conselheiro da Federação da SAF do Presbitério Belo Horizonte.

Participaram da condução do Culto a Diretoria da SAF, o Conselheiro Rev. 
Rogério, nosso irmão Didison executando belamente seus Sinos, nossa irmã 
Eleonora ao piano e nossa irmã Lenis com solos especiais. Uma bênção! 

Depois de tempos sem desfrutar deste momento congregacional, em virtude da 
pandemia, pudemos, com os devidos cuidados sanitários, nos reunir em Ações de 
Graças ao nosso Deus. Somos gratas por tão grande privilégio de fazermos parte da 
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história do Povo de Deus e de sermos trabalhadoras na seara do nosso Deus.

Nosso Pastor, Rev. Edson, em nome do Conselho, manifestou toda a alegria de 
termos em nosso meio, atuando de forma tão preciosa, essa querida e valiosa 
Sociedade, dizendo-nos que “a Primeira Igreja se alegra com as nossas queridas 
irmãs. Felicitamos a Diretoria da SAF, sob a Presidência de nossa querida irmã 
Rosane, que tem realizado um trabalho maravilhoso. Que o Eterno Deus, Pai de 
Infinitas Misericórdias continue abençoando nossas irmãs para Honra e Glória 
do Senhor da Igreja”.  

Abaixo compartilhamos algumas fotos deste momento histórico.
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ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL 

Domingo – 29/08: Paulo Cassete, César, Jessé Oliveira, Rubem Pacheco, Tiago 
Müzel, Sérgio Maciel e Emerson Ávila
Reunião de Oração, segunda-feira, 30/08: Bruno Cabaleiro
Estudo Bíblico, quinta-feira, 02/09: Frederico Porto
Sexta Jovem, 03/09: Hildemar Neto
Sábado – 04/09: José L. Espeschit e José Maria

SEGUNDA-FEIRA – DIA DE ORAÇÃO

Às segundas-feiras, separamos momentos especiais de oração em nossa Igreja. Veja a 
seguir os horários das Reuniões de Oração.

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL: 19h30
Das 19h30 às 20h30, no Templo. 
Para a reunião virtual, o link é encaminhado aos grupos de whatsapp da Igreja 
momentos antes da reunião, por volta de 19h.
Participe conosco deste momento de enlevo espiritual.

ESCOLA DOMINICAL (ED): RETORNO PRESENCIAL  

Neste mês de agosto iniciamos o processo de retorno às aulas presenciais em nossa 
Escola Dominical (ED) e em algumas classes estamos percebendo a euforia dos alunos. 
Alegria, alegria intensa!

Louvamos muito a Deus por esse retorno e rogamos a Ele que continue a nos dar da Sua 
sabedoria ao darmos os passos seguintes. Agradecemos de maneira especial aos 
professores que durante aproximadamente dezessete meses, trabalhando 
abnegadamente em ambiente virtual, mantiveram o ensino bíblico à Igreja. Deus os 
abençoe ricamente. Outros passos virão. Pedimos à Igreja que se mantenha em 
intercessão pela ED, louvando, agradecendo e clamando pela orientação divina. Neste 
domingo, mercê de Deus, as aulas acontecerão normalmente como no domingo 
anterior. 

CORAL INFANTO-JUVENIL 

“Louvai ao Senhor porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é 
agradável” Salmo 135.3

Se você tem de 7 a 12 anos, venha participar conosco do Coro Infanto-juvenil. Nossos 
ensaios acontecem aos domingos, das 17h20 às 18h20 no Salão João Calvino. 
Recomeçaremos as atividades no domingo 12 de setembro. 
Esperamos por vocês!
Suzana e Equipe
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PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE
109 ANOS DE MUITAS BÊNÇÃOS!

JESUS, a Razão da Nossa História

CHEGOU A SEMANA DE ANIVERSÁRIO DE NOSSA IGREJA!

Neste final de semana, mercê de Deus, recebemos os Preletores para as  
celebrações especiais, Rev. Roberto Brasileiro Silva, Presidente do Supremo 
Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil e Pastor da Igreja Presbiteriana do Bairro 
Constantino, em Patrocínio (MG) e Rev. Leandro Lima, Pastor da Igreja 
Presbiteriana de Santo Amaro, São Paulo capital.  

PROGRAMAÇÃO:

*Sexta-feira, 27 de agosto às 20h: Culto Solene, com Coral
*Sábado, 28 de agosto às 19h30: Culto Solene, com Coral 
ATENÇÃO: Não haverá necessidade de inscrever-se para os Cultos acima (dias 27 
e 28/08). 

*Domingo 29 de agosto: 
1º Culto Matutino: 8h 
Pregador: Rev. Leandro Lima
(Não haverá necessidade de inscrição para este Culto)

2º Culto Matutino: 11h (Preenchidas as inscrições presenciais)
Pregador: Rev. Leandro Lima. (A mensagem será a mesma do culto das 8h). 
Participação do Coro Especial de Aniversário 

Culto Vespertino: 19h (Estão sendo preenchidas as inscrições presenciais)
Pregador: Rev. Leandro Lima
Participação do Coro Especial de Aniversário 

Os Cultos das 11h e 19h serão transmitidos para o Salão João Calvino e pelo Canal 
da Igreja no Youtube.    

Em virtude do momento de pandemia, que nos impede de reunir toda a Igreja, 
estamos oferecendo estes três Cultos no domingo, pedindo a costumeira 
compreensão da Igreja. Louvamos a Deus pela existência de nossa PIPBH e em 
especial por sua bela história em solo pátrio e em terras alterosas. 

Nossos louvores, honras e glórias a Deus.
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GOTAS DE DOUTRINA
DOS SACRAMENTOS

CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER - CAPÍTULO XXVII

I. Os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente 
instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o 
nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que 
pertencem à Igreja e o resto do mundo, e solenemente obrigá-los ao serviço de 
Deus em Cristo, segundo a sua palavra.

II. Em todo o sacramento há uma relação espiritual ou união sacramental entre o 
sinal e a coisa significada, e por isso os nomes e efeitos de um são atribuídos ao 
outro.

III. A graça significada nos sacramentos ou por meio deles, quando devidamente 
usados, não é conferida por qualquer  poder neles existentes; nem a eficácia 
deles depende da piedade ou intenção de quem os administra, mas da obra do 
Espírito e da palavra da instituição, a qual, juntamente com o preceito que 
autoriza o uso deles, contém uma promessa de benefício aos que dignamente o 
recebem.

IV. Há só dois sacramentos ordenados por Cristo, nosso Senhor, no Evangelho - 
O Batismo e a Santa Ceia; nenhum destes sacramentos deve ser administrado 
senão pelos ministros da Palavra legalmente ordenados.

V. Os sacramentos do Velho Testamento, quanto às coisas espirituais por eles 
significados e representados, eram em substância os mesmos que do Novo 
Testamento.

CULTO INFANTIL  

"Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, 
porque dos tais é o reino dos céus". (Mt  19.14) 

Informamos aos queridos pais que, tendo em vista o retorno gradual das aulas 
presenciais na Escola Dominical, estamos atentos ao momento oportuno para 
que retomemos o Culto Infantil.  

Que Deus nos permita, em breve, a alegria da celebração do Culto Infantil e 
abençoe nossas crianças.
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VISITANTES ILUSTRES

Recebemos com alegria, neste final de semana, a presença ilustre do Rev. Roberto Brasileiro 
Silva, Presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil e o Rev. Leandro 
Lima, Pastor da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, São Paulo Capital, Preletores 
especialmente convidados para as celebrações do aniversário de nossa querida Primeira 
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.

O Rev. Roberto é Pastor da Igreja Presbiteriana do Bairro Constantino, em Patrocínio (MG) 
desde a sua fundação no ano de 1983. É o Presidente do Supremo Concílio da Igreja 
Presbiteriana do Brasil pelo quinto mandato consecutivo (2002-2022). Antes, por dois 
mandatos consecutivos ocupou a Vice-Presidência daquele Concílio. 

O Rev. Leandro é Pastor da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro (SP), escritor, conferencista, 
professor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper na cidade de São Paulo 
e Doutor em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Prima pela exposição 
bíblica, como já o ouvimos em outras oportunidades aqui em nossa Igreja. Por vários anos 
utilizamos o seu precioso material intitulado “As Grandes Doutrinas da Graça”, em nossa 
Escola Dominical. Suas publicações e material veiculado nas plataformas virtuais têm 
alimentado a Igreja do SENHOR de maneira sólida, com a boa Doutrina Reformada. 

Damos as boas-vindas aos ilustres Pastores e desejamos que o Senhor use ricamente os seus 
servos durante estes dias de conferência aqui em nossa Igreja. 

PROFISSÃO DE FÉ E BATISMO 

Louvamos a Deus por mais um precioso grupo que será recebido na manhã deste domingo em 
nossa Igreja. Os amados irmãos fizeram o Curso de Doutrina na Classe de Catecúmenos e, 
após exame, se apresentam para serem recebidos e arrolados como membros comungantes 
de nossa Igreja.

A todos, as nossas boas-vindas! Nossa oração é para que o nosso Bondoso Deus, Pai de 
infinitas misericórdias, revista a cada dia esses queridos na caminhada da fé, rumo a Canaã 
Celestial.

CLASSE DE CATECÚMENOS  

NOVA CLASSE 
Para a Glória de Deus e mercê divina, iniciaremos uma nova turma no dia 05/09, ainda pela 
Plataforma Zoom. Assim, se você tem frequentado a nossa Igreja e deseja se juntar ao povo de 
Deus conosco, procure o Pb. Valério pelo telefone número (31)99204-8225 (whatsapp), que 
está à disposição para prestar esclarecimentos a respeito do curso.

Pedimos à Igreja que continue a interceder diante do Senhor por esta classe, que tem como 
objetivo divulgar as Doutrinas Básicas da Fé Reformada para aqueles que desejam fazer parte 
do Corpo de Cristo na PIPBH. Agradecemos ao Pb. Valério, professor da classe, que com zelo 
e esmero tem se dedicado na ministração do curso aos alunos. Glórias sejam dadas a Deus.
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29/08
Josué Coimbra Furtado

31/08
    Rodrigo Castório de Carvalho 

01/09
    Cecília de Oliveira Pereira Rezende 

    Crysthian Purcino Bernardes Azevedo 
    Maria das Graças Vieira Mota 

    Marisa Souza Vieira
  
  

02/09
    Arthur Castellani Reis

    César Vieira dos Santos 
    Letícia de Camargo Generoso 
    Nidia Braz Boaventura Cota 

    Victor Eliel Bastos de Carvalho 

    
03/09

    Gian Pietro Terenzi de Oliveira Santos 
    Tomás Lima Rentes

04/09
    Floriano Dornas de Amorim Junior 

    Jurema da Conceição Rocha 

ANIVERSARIANTES 
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