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25 de outubro de 2015



Caros, sem antes mudar seus corpos.

 Nesta quinta, (15/10), o governo dos EUA divulgou o Por fim, quando fazia a minha leitura no vôo de 
último relatório anual a respeito da questão religiosa. retorno desta sexta, li que o Rio de Janeiro é o 

primeiro estado a reconhecer em cartório o 
relacionamento de três mulheres, cuja luta agora é 
para que isso conste na certidão de nascimento da 
criança que elas pretendem ter. Elas desejam que a 
criança tenha os sobrenomes das três.

Neste momento, lembrei-me de Madalyn Murray 
O'Hair.
Saiba, antes de mais nada que Madalyn já foi capa 
da revista Life com o título de “A mulher mais odiada 
da América”.

Seu nome original era Madalyn Mays, que após se 
divorciar do seu primeiro marido John Mays, inicia 
um relacionamento com um homem casado, 
chamado William J. Murray, que se recusa a se 
divorciar de sua esposa.

Mesmo assim, Madalyn muda o seu nome para 
A conclusão é que o ano de 2014 vai entrar para a Madalyn Murray e, deste relacionamento furtivo, 
história como o de maior índice de perseguição nasce um garoto chamado William J. Murray III.
global de cristãos da era moderna.  Em uma 
avaliação paralela, observadores alegam que Fruto de um outro relacionamento, ela adota o nome 
“estamos assistindo ao fim o cristianismo no Oriente O'Hair e, de outro relacionamento, nasce o segundo 
Médio”.   filho John Garth Murray.

Continua, afirmando que “não é exagero falarmos na No meio desta vida atribulada, ela não consegue 
palavra genocídio, porque estamos falando de uma passar no exame da OAB americana e, assim, tenta 
limpeza étnica, uma limpeza cultural”, cujo resultado, na década de 60 ir para a União Soviética, pois fica 
por exemplo, poderá ser o fim do cristianismo no cativada pela promoção do ateísmo estatal naquele 
Iraque, em 5 anos. país. Mas é proibida de entrar na URSS e retorna 

para os EUA.
Não bastasse isto, nesta mesma semana, li outra 
notícia oriunda da Argentina, de que nenhum outro Em Baltimore, depois de agredir cinco policiais, é 
país foi tão longe para abraçar a autodeterminação expulsa do seu trabalho. É a partir daqui que 
de gênero. Se em outros países pessoas transexuais Madalyn começa construir o seu legado, fundando a 
devem submeter-se a exames de saúde mentais e American Atheists (Ateístas Americanos) e criadora 
físicos e passam por uma série de outros obstáculos da primeira revista ateísta da América.
antes de conseguirem tratamentos de mudança de 
sexo, a lei da Argentina é a primeira a dar aos Em 1960, ela ingressa com uma ação judicial (Murray 
cidadãos o direito de mudar seu gênero legalmente v. Curlett) em que ela afirmava que era 
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"...mas onde abundou o pecado, superabundou a graça."
                                               Rm 5:20



inconstitucional o seu filho William J. Murray III ser «Pode-se chamar isso de um aborto pós-natal por 
aluno de uma escola que fazia leituras bíblicas e parte de uma mãe, ...eu quero repudiá-lo totalmente e 
orações. completamente por agora e todas as vezes ... ele está 
O resultado é que, em 1963, a Suprema Corte dos além do perdão humano."
EUA fez desta ação a referência para a retirada da 
Bíblia e das orações nas escolas americanas. Olhando pela janela do avião, apreciando um 

espetacular por do sol, eu posso afirmar: 
Rapidamente, a sua voz se tornou a cara do ateísmo Não Madalyn, ninguém pode ir tão longe no pecado 
nos EUA, criando um programa de rádio sobre o que não seja alcançado pela graça de Deus.
ateísmo e o programa de TV American Atheist Forum, Não há pecador que não possa ser salvo e pecado 
com mais de 140 canais de tvs. que não possa ser perdoado.
Foi a semente pioneira do ateísmo, vociferando em 
uma batalha sem igual contra Deus, chegando até a É nestes becos sem saída que Deus mostra a sua 
impedir que o astronauta Buzz Aldrin citasse a Bíblia Glória: é aí que o inimigo é derrotado, o mar se abre, 
na missão Apolo 11, na chegada à lua. as muralhas caem, as vasilhas se enchem de azeite, 

a farinha se multiplica, a água brota da rocha, o sol 
Anos mais tarde, Madalyn, seu filho John e o seu neto para, o fogo cai.
Robin foram sequestrados, assassinados e mutilados 
por um de seus seguidores ateístas. É aí, Madalyn, que andamos sobre as águas..

Por que escrevo esta história? Hoje, William J. Murray III é um Pastor Batista, 
É que antes deste trágico acidente, que pôs fim à sua presidente da Coalizão pela Liberdade Religiosa, uma 
vida, Madalyn teve a maior surpresa de sua vida. organização sem fins lucrativos, em Washington, DC, 
O seu filho William J. Murray III, aquele mesmo garoto e ativa em questões relacionadas a ajudar os cristãos 
que foi profundamente envolvido na talvez maior em países islâmicos e comunistas.
batalha do ateísmo, se converte ao cristianismo.

Soli Deo Gloria! 
Vinte anos depois daquela inesquecível decisão da 
Suprema Corte, William estava perdido nas drogas, e Artigo do Presb. Antonio Cabrera, Presbítero da Igreja 
testemunha que gritou para Jesus e ele respondeu. Presbiteriana de São José do Rio Preto
Quando soube da notícia, Madalyn disparou:

ministério de alfabetização e evangelização que 
Irmãos, estamos atravessando um momento de 

nossa igreja tem abraçado nestes anos.
grandes expectativas e esperanças para a missão 
AEI, que a nossa Primeira Igreja abraçou já há 

No dia 6 de novembro, o Rev. Ludgero estará em 
mais de 25 anos. 

Tulsa, Oklahoma, visitando a sede internacional 
deste ministério (LEI – Literacy and Evangelism 

Nossos planos, agora, incluem novas parcerias e 
International), pelo que pedimos a oração de todos 

vários contatos estão sendo feitos para que outras 
acompanhando o nosso pastor nesta viagem e 

pessoas possam se envolver neste precioso 
nos contatos que ali serão feitos.
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

Reunião Executiva às 15 horas.

Dia 27 de outubro – terça-feira:
Reunião de oração - 8h30min. e 14h30min. 
Departamento responsável: Rosa Ziller 
Relatora: Leila Gibran (3344.6295)

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1:
Vera Terezinha Santoro
Rua Assunção, 308/201 – Sion
Tel.: 3285-2055

Equipe 2:
Rizza R. Chaves Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel.: 3432-3864

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

Equipe 2:
Eny Augusta V. de Oliveira
Rua Emílio Vasconcelos Costa, 152 – Cruzeiro
Tel.: 3223-2065

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: José Luiz Espeschit, José Maria, José 

Carlos, Natanias, Sérgio Maciel, Éder Melo Jr., 

William Fernandes, João

Segunda-feira: Zuelton

Quinta-feira: José Luiz Espeschit

Aviso Coral Juvenil: Ensaio hoje, às 17h, 
pontualmente. Já estamos nos preparando para 
nossa participação de louvor no Natal. 

A partir do próximo domingo(01/11)  ensaiaremos 
com os pais. Portanto, preparem- se para um mês 
de muito trabalho. 

A Diretoria   do Coro Feminino da I IPBH convoca 
todos seus membros para a Reunião Plenária  para a 
eleição da diretoria de 2016, que se realizará no dia 27 
de outubro, no templo da Igreja, às dezenove horas e 
quarenta e cinco minutos, em primeira convocação, e, 
não havendo quórum,  às vinte horas e quinze 
minutos, com qualquer número de presentes.

CORAL NA SANTA CASA

“Bem-aventurado o que acode o necessitado; o 
Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o assiste no 

leito da enfermidade; na doença, tu lhe afofas a cama.”  
Salmo 41: 1,3. 

Hoje à tarde, pela graça de Deus, o Coral da Igreja 
cantará na Santa Casa. Temos tido a oportunidade de 
falar de Jesus aos pacientes e familiares, dizer-lhes 
que Ele é o nosso pastor, que nos consola e nos 
conforta; que nos guia a pastos verdejantes; que está 
ao nosso lado, aliviando as nossas dores. 

Seremos acompanhados pelo Rev. Edson, que 
entregará a mensagem de Deus. 

Contamos com a presença de todos os coristas e da 
UPH, que tanto nos tem auxiliado neste ministério.

Local do encontro: Portaria dos Colaboradores, 
à Rua Ceará. 
Horário: 15h45min. 

UCP – UNIÃO DAS CRIANÇAS 
PRESBITERIANAS E UPJ – UNIÃO 

PRESBITERIANA DE JUVENIS

CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO 
PLENÁRIA  DO CORO FEMININO
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UMP – UNIÃO DA MOCIDADE 

PRESBITERIANA

HOSPITAL EVANGÉLICO

REUNIÃO PLENÁRIA - ELEIÇÃO

SEXTA JOVEM + SOCIAL

Hoje, quarto domingo de outubro, faremos nossa 
visita mensal ao Hospital Evangélico. Momento em 
que oramos e pregamos a Palavra de Deus aos 
enfermos. Àqueles que precisam de carona, 
sairemos às 14h15min. ,da porta da Igreja. Venha 
fazer parte deste trabalho que muito nos edifica!

Todos os membros estão convocados para nossa 
reunião plenária hoje, na sala da UMP, 
pontualmente, às 17h, em primeira convocação e, 
não havendo quórum, em segunda convocação, às 
17h30min. Como pauta principal teremos a eleição 
da Diretoria UMP - exercício 2016. 

Na próxima sexta-feira, dia 30, esperamos toda a 
juventude para nossa Sexta Jovem, às 20h, no 
Salão João Calvino. Logo em seguida, estaremos 
cantando parabéns juntamente com os 
aniversariantes do mês de outubro. Venha você 
também celebrar conosco!

Chegou o Artur, dia 15 de outubro, 
em Uberlândia,  filho de 
João Paulo e Pâmela. 

Graças ao Senhor nosso 
Deus, uma bênção. E foi pelas orações da irmãzinha 
Laura, que muito queria que assim fosse acontecer. 
Um testemunho fiel, que através de uma criança, 
Deus atende as nossas orações. 
Seus avós, Paulo e Rosane Arumaa estão 
“encorujados”.

O boletim está disponível
 no nosso site: 

www.primeiraipbh.org.br

         CURSO 
      DE NOIVOS

"Preparando-se para uma vida a dois", este é o 
tema do curso que nossa igreja oferece aos noivos, 
no período de preparação para o casamento. É um 
curso de 10 horas, que acontece em um final de 
semana, sexta-feira à noite e sábado, o dia todo. O 
curso é ministrado por nossa irmã Regina Helena e 
tem sido uma bênção na vida de muitos casais que 
fizeram o curso.

O próximo curso acontecerá nos dias 06 e 07 
novembro.

Os casais que têm seu casamento marcado devem 
fazer sua inscrição com a Cristine, durante a 
semana, pelo telefone 3273-7044, ramal 6.

Os casais de namorados que ainda não marcaram 
o casamento, mas estão pensando seriamente 
nisso, também podem se inscrever.

AGRADECIMENTO

As crianças do Coral Juvenil, da UCP  e da UPJ 
agradecem todo o carinho demonstrado a elas por 
ocasião da comemoração do Dia das Crianças. Em 
especial, agradecem à SAF que nos ofereceu um bolo 
maravilhoso e ao Coral de Adultos que nos ofereceu o 
cachorro quente e sorvete. A festa ficou muito linda com 
toda a decoração que nos foi oferecida e o lanche 
carinhosamente preparado pelas mães. 
Festa completa!! Obrigado!!

FRALDAS NO VARAL
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(Sexta à noite) 

 

19h30 as 22h30 –

 

1ª parte do treinamento 

 

(Sábado manhã) 

 

09h00 as 10h30 –

 

2ª parte do treinamento 

 

10h30 as 10h45 –

  

10h45 as 12h00 –

 

2ª parte do treinamento 

 

(Sábado à tarde) 
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1ª Igreja Presbiteriana de 
Belo Horizonte

 
 

Rua Ceará 1434

 

Bairro Centro 

 

Belo Horizonte –

    

Para participantes de outras igrejas é necessário à carta de 
autorização de seu pastor, sem este documento o 
participante não será liberado para abrir grupos de estudo. 

 

 

 

 

Falar com: 

 

Rev. Ludgero B. Morais

 

Telefone:

 

(31) 3273.7044 e (31) 9190.2555

 

E-mail: rev.ludgero@gmail.com

  

 

 

 

 

 
 

R$ 150,00 o casal e R$ 120,00 Individual 
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25/10

    Lenyr Maia Ferreira 

    Marco Túlio Cerbino Batista 

    Sérgio Linares Vieira  

    Zezilda Silva França 

26/10

    Raquel Pinto Coelho 

    Silvia Rocha Almenara 

27/10

    Ana Elizabete Pitta Maciel 

    Claudiane Almeida e Silva Aires

    Cláudia Beatriz Rodrigues Simões 

    Erasmo Borja 

    Vânia Ribeiro Dias 

28/10

    Maria Clara Silva Lenza 

    Mateus Mitraud Barreto Salum 

    Thessa Cristina Machado de Faria 

    

29/10

    Yáskara Regina Lourenço Araujo Fleming 

   

31/10

    Ana Helena Rabelo Ramos 

    Yumara Siqueira de Castro
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CAMINHANDO... 48%

Alcançado:  
R$ 72.629,00

Temos o alvo de 150 mil reais e cremos em 

Deus que haveremos de alcançá-lo até o final 

deste ano. Participe. Há uma obra imensa e 

preciosa à nossa frente e precisamos dar conta 

dela, em nome de Deus.

CONTINUA O NOSSO 

DESAFIO


