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“Lembra-te de mim quando entrares no teu reino.” momento! Dá o seu coração a Jesus!”As 

Escrituras nos lembram que se hoje ouvirmos a “Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.”
voz de Deus não devemos endurecer o nosso 

coração. O tempo da salvação é aquele que se 

chama “Hoje”.Quando pensamos nas palavras ditas pelo ladrão na 

cruz e a resposta de Cristo a ele, algumas realidades Mas, o fato permanece que este homem, que era um 
espirituais começam a borbulhar em nossa mente. homem convictamente mal, foi salvo nos minutos finais 
Lições de esperança e encorajamento. de sua vida. Viveu uma vida inteira de iniquidades, 

contudo, morreu como um crente em Cristo. E isto Primeira. Nunca é tarde para voltar-se para Cristo. 
aconteceu pela mera graça de Cristo Jesus. Muitos Tenho ouvido pessoas dizerem:   “Eu estou muito velho 
foram escravos de vícios e pecados por toda a sua para isto”, ou “Eu já passei da idade, para mim não há 
vida e, por esta razão, imaginavam que não poderiam mais chance”. Do ponto de vista meramente físico, 
ser perdoados, pensavam que para eles o perdão seria estas declarações podem ser verdadeiras, afinal 
impossível. Mas, lembre-se, não importa com quem depois de uma certa idade, certas coisas não podemos 
você dormiu. Não importa o quanto você bebeu. Não fazer mais. Mas, ninguém pode dizer isto a respeito do 
importa o quanto você foi inútil. Não importa quais os voltar-se para Cristo. Neste caso, nunca será tarde 
pecados que você cometeu. Não importa se você demais. Enquanto você tiver vida e respirar, enquanto 
quebrou um mandamento ou os dez mandamentos, o seu coração estiver batendo, ainda haverá tempo.
um por um nesta semana. Não importa, você pode ser 

Sei que muitos de nós temos orado por entes queridos 
salvo exatamente agora. Se este homem foi salvo, 

e neste princípio exaurido do diálogo de Cristo com o 
todos podem ser salvos. Se houve esperança para ele, 

ladrão na cruz, nossa esperança não pode esmorecer. 
há esperança para você. Se as portas dos céus se 

Não perca a esperança, não pare de orar e interceder 
abriram para ele, podem ser abertas para você. Se 

por aqueles que estão ao seu derredor. A história da 
Jesus o levou ao paraíso, ele pode levar você também.

cruz nos ensina que ninguém estará 
Evidentemente, aqui não se apresenta nenhuma irremediavelmente perdido enquanto estiver vivo. Deus 
desculpa para se viver uma vida dissoluta, mas pode salvar, ainda que seja no undécimo segundo. 
enfatiza-se até onde a graça de Deus pode chegar. Não desista daqueles que você ama. Pode ser que 
Esta mesma graça, que nos resgata do pecado, nos alguns deles sejam como este ladrão da cruz, que 
transforma e produz em nós desejos profundos para perdeu a sua vida e no final voltou-se para Jesus 
vivermos uma vida de santificação.Cristo. Nunca é tarde demais para Cristo.

Segunda. Até mesmo o pior dos pecadores pode ser 

salvo no último momento. Tenho visto algumas Terceira. Deus determinou que a salvação fosse um 
pessoas entregarem a sua vida no leito da morte. A caminho simples para qualquer pessoa poder entrar e 
porta da salvação continua aberta até mesmo nos não errar o rumo. Veja a história do ladrão na cruz: 
momentos finais da vida. Se alguém percebe que está 

• Salvação independe dos sacramentos. Este morrendo este é o momento para se considerar onde 
homem nunca foi batizado, nunca tomou a passar a eternidade.
Santa Ceia, nunca fez uma confissão pública. 

Não devemos pregar que alguém deve Mas ele foi levado por Cristo aos céus.
considerar as verdades de Cristo na hora final 

• Salvação independe da igreja instituída. Este de sua vida, não devemos esperar para o 
homem nunca foi à igreja, nunca levantou a amanhã, porque o amanhã não nos pertence. 
mão aceitando a Cristo, nunca foi à frente para No entanto, para o ladrão na cruz havia um 
fazer a oração do arrependido, nunca se apelo de urgência: “Não espere! Agora é o 

Rev. Ludgero Bonilha Morais
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

Dia 08/09, terça-feira:
Reunião de Oração, às 8h30min. e 14h30min. 
Departamento Responsável: Noeme
Relatora: Míriam 
Tel.: 3444.1696

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1:
Vera Terezinha Santoro
Rua Assunção, 308/201 – Sion
Tel.: 3285.2055

Equipe 2:
Anita Soares Borja
Rua Ubá, 675 – Floresta
Tel.: 3444.4880

Próximo domingo:
Equipe 1:
Eny Augusta V. de Oliveira
Rua Emília Vasconcelos Costa, 152 – Cruzeiro
Tel.: 3223.2065

Equipe 2:
Marina de Ávila Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel.: 3261.6074

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Marco Vince, Eder Mota, Frederico Porto, 

Guilherme, Sérgio Maciel, Nei Ovídio, Fernando 

Ferreira, Leandro Gomes

Segunda-feira: Marco Vince

Quinta-feira: Eder Mota
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tornou aluno da classe de catecúmenos, nunca provavelmente, nenhuma boa obra, era o 

deu o dízimo. Mas ele foi para o céu. Eu sei contrário de ser caridoso, era ladrão. 

que todas estas coisas são preciosas, fazem Compaixão?  Nenhuma foi contada em seu 

parte da vida do cristão verdadeiro, mas nada favor. Este homem não poderia confiar em 

se pode colocar no lugar único de Cristo. mais nada a não ser na misericórdia de Deus. 

Somente Cristo é a nossa salvação. Ele foi perdoado antes de ter vivido um único 

dia de santidade e retidão. Num único • Salvação independe de boas obras. Este 
momento transformador, este homem que foi homem nem sequer poderia levantar a mão 
feito para viver nesta terra de pecado, foi feito para um apelo, afinal, suas mãos estavam 
para viver no céu de justiça.pregadas naquele madeiro. Ele não poderia 

correr rumo a Cristo, afinal seus pés estavam Eu me coloco ali, como ele. Apelo para a mesma 

pregados naquela cruz. Ele não poderia dar um misericórdia. Todos nós seremos galgados aos céus da 

centavo sequer, provavelmente ele está nu ali mesma maneira – única e exclusivamente pela 

pendurado. Ele só fez obras más, misericórdia de Deus.

O boletim está disponível
 no nosso site: 

www.primeiraipbh.org.br
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REV. LUDGERO EM SÃO PAULO

Estamos buscando recursos e parcerias para o AEI 
– Alfabetização e Evangelização Internacional. Este 
é um trabalho da maior importância que, desde os 
primeiros dias, no Brasil, a Primeira Igreja tem 
dirigido e desenvolvido o seu ministério para os 
povos de língua portuguesa. 

Hoje, está na coordenação deste ministério a nossa 
irmã Melise D'Agostine, reconstruindo esta 
atividade de nossa Igreja. Precisamos orar por ela, 
para que Deus conceda força e disposição à nossa 
querida irmã.

Precisamos muito de ajuda para mantermos este 
ministério de alfabetização e evangelização. Para 
isto, o Rev. Ludgero estará com a diretoria da 
APECOM – Agência Presbiteriana de 
Evangelização e Comunicação, ministério da Igreja 
Presbiteriana do Brasil e, também, com a SBB – 
Sociedade Bíblica do Brasil, em busca de recursos 
e parcerias. 

Dada a carência de nossa missão AEI e das 
necessidades deste ministério, pedimos a todos os 
irmãos que estejam orando para que estes 
encontros redundem em entendimento e parceria 
para o desempenho deste importante ministério de 
nossa igreja. 

No mês de agosto o AEI atuou nas cidades de 
Patrocínio (MG), Confresa (MT) e Pouso Alegre 
(MG), com a participação de 108 pessoas.

Em Pouso Alegre contamos com 30 participantes, 
de quatro cidades diferentes: Cachoeira de Minas, 
Santa Rita do Sapucaí, Paraisópolis e Pouso 
Alegre.

GRATIDÃO

“Muito pode por sua eficácia 
a súplica do justo”. Tg 5.16b

Sensibilizada, quero agradecer a Primeira Igreja pelas 
orações em favor de minha filha Vanessa Cristina. Ela 
esteve internada no Hospital Odilon Behrens por 
quase 30 dias, com pneumonia nos dois pulmões, em 
estado grave, sendo por 10 dias na UTI. 

De maneira notória, a bondosa mão do SENHOR a 
restabeleceu. Tenho por certo de que foi por causa das 
orações dos irmãos. Muitíssimo obrigada a todos. 

No amor de Cristo, 
Missionária Neusa Messias Soares. 
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CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO

Se em um mês atingimos quase a metade do alvo 
proposto, porque não mantermos a campanha, num 
esforço especial, para mais este mês de setembro e 
chegarmos onde está o nosso alvo? 

CAMINHANDO... 42%

Valor atingido R$ 62.447,00

Agora só falta 68% do alvo proposto

ACAMPAMENTO EBENÉZER

SEXTA JOVEM

Amanhã, feriado de Sete de Setembro, nossa UMP 
estará no Acampamento Ebenézer, desfrutando de 
um dia inteiro de jogos, atividades e brincadeiras. 
Todos os jovens estão convidados a participarem 
conosco!

Esperamos toda juventude nessa sexta, dia 11/09, 
para nossa Sexta Jovem, às 20h, no Salão João 
Calvino. Estamos estudando o livro do Eclesiastes, 
com o Rev. Edson, o qual está fazendo uma série de 
estudos expositivos sobre o tema: Valores x 
Futilidades. Venha aprender conosco!

UCP E UPJ – UNIÃO DE CRIANÇAS 
PRESBITERIANOS E UNIÃO 

PRESBITERIANA DE JUVENIS

A programação do 1.º domingo do mês foi adiada 
para o próximo domingo, dia 13.

Esperamos a presença de todos.

CORAL JUVENIL

Hoje não teremos ensaio. Aproveite para descansar 
e curtir o feriado com sua família. 

Vocês estão de parabéns pela participação nos 
cultos de comemoração do aniversário de nossa 
igreja. Ficou muito lindo!! 

Que Deus continue abençoando vocês  e a seus 
pais pela disponibilidade em trazer vocês para 
tantos ensaios!! Valeu!!
 
Na próxima semana, retomamos nossos ensaios e 
já iniciaremos os ensaios para as comemorações 
de Natal!!

Tenham uma ótima semana!!

REV. EDSON EM IPATINGA

Atendendo a convite, Rev. Edson, acompanhado de 
sua família, viajou neste final de semana para a 
cidade de Ipatinga. 

Está sendo preletor de um acampamento promovido 
pela Igreja Presbiteriana do Cariru. Retorna nesta 
segunda-feira. Oremos em seu favor!

UMP – UNIÃO DA MOCIDADE 
PRESBITERIANA
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06/09

Gustavo Antonio da Silveira Iacomini 

Jane Maria Peixoto Silva 

    Júlia Duarte Coelho Riegg 

Júlia Oliveira de Rodrigues 

    Maria Josina de Souza Fernandes 

Sandra Cunha Campolina Bissaco 

Talitha Angelica Fidelis Costa Campos

07/09

    Josué Aragão Cotrim 

Kleber Rocha 

08/09

    Elaine Rodrigues Lacerda 

Firmino Costa Perilo 

    Idail Costa Martins 

Ivy Bastos Matos 

Laura Porto Assis Oliveira

Olga Martins Porto 

09/09

Cecília Silva Steves Bragança 

Eder Melo Neto 

 Tarcísio Antonio de Oliveira

12/09

José Luiz Campos Rocha  

Maria Lúcia Alvarenga Muinhos 

Talita Santiago Siqueira 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

REUNIÕES DE ORAÇÃO

Segundas-feiras: 19h30min.
Terças-feiras: 8h30min e às 14h30min 
Quartas-feiras: às 8h. 

45 ANOS DE ABENÇOADA VIDA CONJUGAL

Paulo e Edmee completam 45 anos de casados. Pela 
graça de Deus, juntos em harmonia e vida cheia de 
frutos preciosos. Filhas, genros e netos, que enchem 
seu lar de alegrias especiais dadas por Deus.

Hoje, celebramos com regozijo esta bênção e 
desejamos render graças a Deus pela vida e 
testemunho desta amada família. 

QUINTA-FEIRA - CULTO DOUTRINÁRIO -  
19H30MIN.

Todas as quintas-feiras, às 19h30min. Venha louvar 
a Deus, estudar a Santa Palavra e crescer em 
graça e no conhecimento de Nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo.
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