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VOLTANDO AO TEMPLO
Rev. Ludgero Bonilha Morais

No dia de ontem, tivemos a bênção de voltar ao 
templo de nossa Igreja, quando da realização do 
casamento de nossos irmãos Moisés e Renata. 
Hoje, nos cultos matutinos e vespertinos, faremos o 
nosso retorno ao lugar que Deus tem nos reservado 
para os cultos solenes que a Ele prestamos.

Os irmãos perceberão que, com a retirada do forro, 
parece que o templo ficou mais amplo, como pé 
direito mais alto, oferecendo uma acústica melhor, 
dando a impressão de um lugar próprio para a 
adoração. Temos diante de nós um imenso desafio, 
além de nossas previsões, visto que devemos 
restaurar o forro, a iluminação, todo o serviço de 
circulação de ar e a sonorização do templo. 

Por anos, já havíamos constatado a necessidade de 
uma restauração do forro, que, em diversos lugares, 
prenunciava cuidados e perigos. Deus nos poupou 
de um acidente, visto que a queda do pedaço que 
despencou ocorreu numa madrugada, quando 
ninguém estava presente, sequer dentro de nossa 
propriedade. A iluminação era precária, carecendo 
de uma completa reestruturação. O serviço de som 
de nossa Igreja sempre foi feito sem um devido 
planejamento e projeto profissional. O ar, agora com 
a colocação do serviço da ar condicionado, pode ser 
reestudado para ser melhor aproveitamento.

Evidentemente, tudo isto exigirá estudos com 
profissionais competentes e uma obra na qual todos 
nós devemos nos envolver com amor. Os nossos 
pais, no passado, quando construíram o templo que 
é utilizado para o culto que prestamos a Deus, o 
fizeram com todo o esmero e carinho, dentro dos 
recursos daqueles dias. Certamente, não 
haveremos de deixar aos nossos filhos algo inferior 
ao que recebemos, pelo contrário, devemos realizar 
uma obra à altura da visão da importância do culto 
que tributamos ao nosso Deus e Redentor e 
lembrando que este é o lugar onde haveremos de 
nos reunir nos melhores momentos de nossa vida.

Eis, portanto, o grande desafio de fé. Irmãos já se 
manifestaram desejosos de oferecer a Deus uma 
contribuição especial para fazermos frente aos 

custos desta obra que temos diante de nós, e 
muitos de nós, ainda, haveremos de participar com 
alegria.

Todas estas experiências que o Senhor tem nos 
feito passar nos fazem lembrar dos dias do profeta 
Ageu, quando do desafio da reconstrução do templo 
de Jerusalém que estava em ruinas. Ageu, num 
certo ponto de sua profecia, lembra e exorta ao 
povo de Deus nos seguintes termos: “Acaso, é 
tempo de habitardes vós em casas apaineladas, 
enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas?”  
(Ageu 1.4) O Senhor Deus os estava exortando e  
fazendo-os comparar  aquilo que investimos na 
construção do templo  com o que investimos para a 
construção de nossas próprias casas, 
apartamentos, carros, poupanças. Se o templo for 
comparado com algumas casas nossas, cheias de 
revestimentos e riquezas (apaneiladas), então 
teríamos um templo digno da dignidade do culto que 
prestamos a Deus. 

Nossa visão, portanto, não pode ser medíocre, mas 
desafiada por parâmetros da grandeza da Casa do 
Senhor, do lugar onde juntos tributamos ao Senhor 
a glória devida ao Seu santo e glorioso Nome. 
Caminhemos, irmãos, temos uma Casa que está 
carecendo ser restaurada.

Recomendo a leitura da Profecia de Ageu para 
vermos como este desafio da parte de Deus foi 
acompanhado de Suas promessas, nestas palavras: 
“Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda uma 
vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o 
mar e a terra seca; farei abalar todas as nações, e 
as coisas preciosas de todas as nações virão, e 
encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos 
Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o 
Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa 
será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos 
Exércitos; e, neste lugar, darei paz, diz o Senhor 
dos Exércitos.” (Ageu 2.6-9)

Aqueles dias vividos pelo profeta Ageu eram dias de 
grande inflação. O profeta afirma que o salário não 
dava para nada ('o que recebe salário, recebe-o 



para pô-lo num saquitel furado.” – Ageu 1.4). 
Naqueles dias, viu-se uma seca e a terra estava 
esturricada (“Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os 
montes; sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o 
azeite e sobre o que a terra produz, como também 
sobre os homens, sobre os animais e sobre todo 
trabalho das mãos”.). Dizia Ageu, como boca de 
Deus, que o povo de Deus estava esperando muito, 
no entanto, o que esperavam veio a ser pouco, e 
até mesmo o pouco, quando trazido para casa, 
Deus o dissipou. (Ageu 1.9)

Tudo isto nos faz lembrar o paralelo que estamos 
vivendo em  nossa nação. No próximo domingo, a 
nação brasileira está convocada a uma 
manifestação de protesto, propondo o impeachment 
da presidente de nosso país. Se isto não bastasse, 
parece que não vimos na nossa história presente 
ameaças sobre a falta de água e, por isto, a 
urgência premente para economizar este líquido 
precioso. A inflação que está de volta ferozmente. 
Os empregos que estão sendo ameaçados e outros 
irmãos já desempregados. 

Ageu parece estar escrevendo um artigo para o 
Jornal Nacional. No entanto, no meio de tudo isto, 

Deus está ainda afirmando, que dele é a prata e 
dele é o ouro (2.8).

Esta mensagem da parte de Deus “despertou o 
espírito de Zorobabel e de todo o povo de Deus, “e 
eles vieram e se puseram ao trabalho, na Casa do 
Senhor do Exércitos, seu Deus.”(Ageu 1.14b).  No 
meio de todos os desafios, Deus estendeu a mão 
ao Seu povo e o exortou: “Ora, pois, sê forte, 
Zorobabel, diz o Senhor... e tu, todo povo da terra, 
sê forte diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou 
convosco, diz o Senhor dos Exércitos.” ( Ageu 2.4). 
E as Escrituras nos afirmam que a glória do 
segundo templo foi maior do que a do primeiro.

Há algum paralelo entre esta profecia e a vida da 
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte?  É 
evidente que há. Porque tudo o que foi escrito, foi 
escrito para o nosso ensino e exortação.

Não façamos as restaurações com uma visão 
pequena, medíocre, pensando nas nossas 
pobrezas e recursos parcos. Ouçamos a Palavra de 
Deus que nos diz: “Minha é a prata, meu é o ouro.” 
Lancemo-nos à obra. Depositemos no Senhor a 
nossa total e irrestrita confiança. E mãos à obra!

UCP / UPJ

No domingo passado,  tivemos a primeira plenária do 
ano, iniciando assim as programações oficiais da UCP 
e UPJ.

Trabalharemos este ano o tema: MORDOMIA CRISTÃ 
- SERVINDO A DEUS EM TODO TEMPO

Teremos duas programações principais ao longo do 
ano:

Servindo a Deus na Igreja - teremos a rica 
oportunidade de ouvir de diáconos, presbitérios, 
missionários, pastores, coristas e outros sobre o seus 
ministérios na igreja.

A história de José - Estudaremos a história de José, 
com destaque para nosso tema, para percebermos 
como José serviu a Deus em todas as situações de 
sua vida. Preparem-se, pois no final do ano faremos 
uma gincana sobre o que for estudado.

Não deixem de participar!

Hoje: Fernando Boson, Éder Melo, Frederico Mendes, 
Paulo Gibram, Cláudio Murilo, Willian Fernandes, 
Armando Melilo.

Segunda-feira: Willian Fernandes 

Quinta-feira: Armando Melilo

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1 – Olga Marins Porto, Rua Caldas, 15/302 – 
Carmo - Tel.: 3281 - 5719
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ORAI SEM CESSAR

Convidamos  todos os irmãos para que participem 
conosco de nossas reuniões de oração. Todas as 
segundas-feiras, às 19h30min. e às quartas-feiras às 
8h.

Louvamos a Deus pelo crescimento do número de 
irmãos comprometidos com a oração. Não deixe de 
participar! Grandes bênçãos o Senhor tem reservado 
para aqueles que o buscam com perseverança, sem 
esmorecer, através deste precioso meio, a oração. 

UMP - União Mocidade Presbiteriana

PÓS-ACAMPAMENTO
No último sábado de fevereiro, dia 28, tivemos nosso 
pós-acampamento. Tivemos o privilégio de 
compartilhar uns com os outros aquilo que 
aprendemos naqueles dias tão edificantes no nosso 
acampamento. Foram momentos prazerosos em 
comunhão com nossos irmãos!

SEXTA JOVEM
ATENÇÃO AO NOSSO NOVO HORÁRIO! Nossa 
Sexta Jovem a partir dessa sexta, dia 06, acontecerá 
às 20h. O Rev. Edson Costa dará continuidade à 
série de estudos sobre o tema: Pós-modernidade - 
Desafio para o Jovem Cristão. Esperamos você!

CORAL INFANTO-JUVENIL

Ensaio hoje, às 17h. Não falte e não se atrase!

UPA - UNIÃO PRESBITERIANA DE 
ADOLESCENTES

No próximo sábado, dia 14, teremos o nosso 
Decadum (Debate na casa de um membro).

Debateremos sobre o capítulo 01 do Livro “O Poder 
da Integridade”, de John MacArthur – Tema do 
Capítulo “VALOR INSUPERÁVEL”.

Local do decadum: avisaremos durante a semana.  

NOTA DE FALECIMENTO

Comunicamos o falecimento de D. Lídia Costa, irmã 
do saudoso coronel Carlos e nosso irmão Norberto, 
ocorrido na segunda-feira passada, dia 02, sendo o 
seu corpo sepultado na terça-feira, dia 03, no 
cemitério Bosque da Esperança. 

D. Lídia era membro da Igreja Presbiteriana 
Metropolitana, porém, por muitos anos foi organista 
de nossa Igreja. 

Expressamos os nossos mais sinceros sentimentos 
a toda a família enlutada e rogamos ao Senhor, 
doador e mantenedor da vida, o consolo eterno.

Nossa Igreja foi representada pelo Rev. Edson e 
vários irmãos, que ali estiveram levando um abraço 
fraterno à família.    

REV. ROGÉRIO BUSSINGER FOI SUBMETIDO 
A UMA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA 

Rev. Rogério,  nosso querido pastor, responsável 
pelas “classes itinerantes”, foi submetido a uma 
intervenção cirúrgica e passa bem. Já está em sua 
casa, em recuperação. Graças a Deus por sua saúde 
e nossas orações para que esteja de volta entre nós 
na maior brevidade possível.

NOSSA PRIMEIRA FILHA FAZ 100 ANOS

Neste mês de março, estamos celebrando o 
Centenário da Igreja Presbiteriana de Nova Lima. 
Hoje, por ocasião do culto da noite, estará  ali 
pregando o Rev. Ludgero, representando a nossa 
Primeira Igreja. Acompanhará o nosso pastor o 
Coral Masculino da Igreja. 

Damos graças a Deus pela vida vitoriosa de nossa 
primeira filha, plantada nesta rica cidade de Nova 
Lima e que ali se firmou e floresceu. Rogamos a 
Deus as mais ricas bênçãos sobre os nossos 
irmãos, membros da nossa igreja filha, seu conselho 
e pastor. 
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ORGANIZAÇÃO DA NOSSA CONGREGAÇÃO

A Congregação do Bairro Nova Floresta, por 
solicitação do Conselho da Primeira Igreja e 
aprovação unânime do Presbitério belo Horizonte, 
haverá de ser organizada em Igreja no dia 22 de 
março. Uma comissão especial do Presbitério Belo 
Horizonte, composta do Rev. Ludgero, Rev. Duarte, 
Rev. Sérgio, Rev. Carlos Póvoa, do Presb. Euler e 
do Presb. Humberto, ali comparecerão para os 
passos daquela organização. No domingo pela 
manhã, serão arrolados os seus novos membros, 
com eleição de seus oficiais.  No culto solene 
prestado a Deus, às 19h, será o pregador o Rev. 
Duarte Marcelino, com a ordenação e investidura 
dos oficiais presbíteros e diáconos e a instalação do 
seu novo pastor, Rev. Sérgio Fernandes. 

Uma comitiva do Conselho da Primeira Igreja 
representará a nossa igreja nestas cerimônias. 
Louvamos a Deus pela vida de nossa querida 
congregação. A Primeira Igreja, numa parceria com 
a nova Igreja a ser organizada, participará de seu 
sustento num projeto de 5 anos. Este é mais um 
desafio que está diante de nós, pelo que 
agradecemos a Deus.

ANIVERSÁRIOS ESPECIAIS

Comemora-se, também, neste mês de março o 
Jubileu de Prata da Igreja Presbiteriana da Serra. 
Esta filha querida, que nos dias de sua organização, 
ainda como Congregação da Primeira Igreja, era 
pastoreada pelo Rev. Ludgero, que no seu ministério, 
e por um ato de fé e coragem, propôs a organização 
daquela querida Igreja. Fomos convidados a 
participar da programação que terá o seu transcurso 
durante os domingos deste mês. 

Neste mês também, comemora-se o aniversário de 
Igreja Presbiteriana do “Jardim das Oliveiras”. Mais 
uma filha da Primeira Igreja aniversariante. O Rev. 
Cesar do Carmo, pastor de nossa Igreja filha, 
convidou o Rev. Ludgero para ser o pregador 
naquelas celebrações, representando a Primeira 
Igreja.

No dia 15 deste mês, celebra-se, também, o 
aaniversário da 6.  Igreja Presbiteriana de Belo 

Horizonte, mais uma filha estimada da Primeira 
Igreja. Naquele domingo, por ocasião do culto da 
noite, o Rev. Ludgero estará ali nos representando, 
quando pregará a mensagem da parte de Deus.

Louvamos a Deus por estas efemérides e rogamos o 
favor continuado do Senhor sobre estes queridos 
irmãos, seus conselhos e pastores que ali labutam 
pela gloriosa causa do Evangelho.

AANIVERSÁRIO DA 8.  IGREJA 
PRESBITERIANA DE GOVERNADOR 

VALADARES

O Rev. Ludgero, bem como o Coral Masculino de 
nossa Igreja, receberam convite para participar das 

a
celebrações do aniversário da 8.  Igreja Presbiteriana 
de Governador Valadares, que ocorrerá nos dias 28 
e 29 deste mês de março. 

Pedimos a todos os irmãos que estejam 
acompanhando os nossos irmãos nesta viagem e 
que sejam usados por Deus nestes cultos 

acelebrativos. Parabenizamos a 8.  Igreja de 
Valadares pelo seu aniversário!

NOVO SITE DA PRIMEIRA IGREJA

Estamos incrementando o site da Primeira Igreja. 
Terá um layout mais simples e com as informações 
atualizadas. Os sermões dominicais voltarão a ser 
transmitidos ao vivo e os boletins dominicais estarão 
ali postados. 

Visite o nosso site – www.primeiraipbh.com.br

ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO

Todas as quintas-feiras, às 19h30min. , temos 
nosso estudo bíblico doutrinário. Venha estudar a 
Palavra de Deus conosco e crescer em graça e no 
conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus 
Cristo. Bem-aventurados aqueles que lêem e 
aqueles que ouvem as palavras da profecia e 
guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está 
próximo. Ap 1.3    
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08/03

Adriana César Lehman Toledo - (31) 2526-9614

10/03

Fabiana Corrêa Austério - (31) 3496-3018

Ieda Alvarenga França - (31) 3287-1072

Kátia Jacques Bueno Mosci Monteiro - (31) 3567-3220

Marcela Almeida de Castro Leite - (31) 3372-6562

11/03

Edir Vetter - (31) 3223-4990   

Fabiano Caixeta D' Alcantara - (31) 2516-8091   

Maria Helena Borges de Aguiar - (31) 3063.1442   

12/03

Aracy de Souza - (31) 3335-5431

13/03

Francisca Teixeira Lisboa - (31) 3221-7892

Josias Rodrigues Soares - (31) 8853-8502

Lívia Sousa Sant´Ana - (31) 3024-8688   

Tatiane Moreira de Oliveira - (31) 3317.2669   

14/03      

Maria de Fátima Lacerda Laguárdia - (31) 3582.6735   

NOVA SÉRIE DE SERMÕES

Neste domingo, por ocasião do culto da manhã, 
estaremos iniciando uma nova série de 
sermões. O grande tema das Sagradas 
Escrituras, sobre o qual Martinho Lutero afirmou 
que a Igreja se consolida ou se destrói,  
“Justificação pela fé somente”. Este tema é de 
importância capital para a solidez de nossa fé. 

O apóstolo Paulo chegou mesmo a confrontar a 
Pedro e a Barnabé, visto que estavam deixando 
a simplicidade do Evangelho, comprometendo o 
Evangelho da graça, sendo seduzidos por 
invencionices e criatividade humana na tentativa 
de resolver o mais intrincado problema que 
todos os seres humanos enfrentam e haverão 
de enfrentar.  

Se Deus não interferir em nosso desesperador 
estado, estaremos irremediavelmente perdido. 
Graças, porém, a Deus, visto que aquilo que era 
impossível para nós, é possível para Deus. 

Acompanhemos estes sermões. Vamos trazer 
nossos amigos para ouvirem a mensagem da 
Palavra de Deus, visto que estes sermões terão 
como centro a proclamação do Evangelho 
salvador de Jesus Cristo, servindo também para 
firmar a nossa fé na Verdade.

ESCOLA DE ENFERMAGEM 
DO HOSPITAL EVANGÉLICO

A Escola de Enfermagem do Hospital Evangélico está 
de mudança para Venda Nova. Agora em sede própria, 
numa região densamente populada, continuará a 
desenvolver o trabalho que tão bem tem feito em seus 
48 anos de existência. 

Pedimos aos irmãos que orem pela Escola de 
Enfermagem, por toda a equipe que ali trabalha e 
divulguem esta escola, que é mantida pela Associação 
Evangélica de Minas Gerais.

CRESCENDO NA EDIFICAÇÃO DO LAR

Iniciaremos, hoje, a classe especial, para 
mulheres jovens, que estudará o tema acima. 
As interessadas deverão se dirigir à sala no 
quarto andar, em frente ao berçário.

O boletim está disponível

 no nosso site: 

www.primeiraipbh.org.br
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