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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

ATÉ AQUI NOS AJUDOU O SENHOR! HORA DE AGRADECER

Tomou, então, Samuel uma pedra, e a pôs
entre Mispa e Sem, e lhe chamou
Ebenézer, e disse: Até aqui nos ajudou o
Senhor. (1Sm 7.12)
Amados irmãos! Queremos expressar
nossa gratidão a Deus e aos irmãos pelo
envolvimento de todos nas celebrações
do 107º aniversário de nossa amada
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte no último final de semana.
Vivenciamos momentos de grande enlevo
e edificação espiritual. Antegozamos o
céu. Nosso coração se alegrou
sobremaneira ao vermos o envolvimento
dos membros de maneira espontânea e
alegre. É hora de agradecer.
Nossa gratidão aos Corais, pela
dedicação de nossos Regentes,
instrumentistas, coristas, enfim, por todas
as participações especiais que
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abrilhantaram de maneira belíssima as
celebrações, sendo todas elas usadas
poderosamente por Deus na condução do
louvor ao santo e excelso nome do
SENHOR. Nossos coristas, desde as
crianças, até os adultos, todos
evidenciando alegria exultante em
participar do Louvor ao Pai Eterno.
Nossa gratidão à Junta Diaconal que com
esmero e gentileza peculiar conseguiu
arrumar espaço e lugar para tantas
pessoas.
Agradecemos à Administração da Igreja
junto ao Conselho, que proporcionou
condições para que tudo desse certo em
todos os momentos das festividades.
À linda Orquestra, que junto com o
Grande Coral, formado pela junção dos
Corais da Igreja, nos conduziram num

louvor exuberante no encerramento das
celebrações, domingo à noite, momento
de grande edificação espiritual.
Pela graça e bondade de Deus tudo
transcorreu muito bem e o nome do
SENHOR foi adorado e exaltado.
As mensagens pregadas pelo Rev.
Roberto Brasileiro e Rev. Juarez
Marcondes, Presidente e Secretário
Executivo do Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana do Brasil (IPB)
respectivamente, instrumentos do
SENHOR, muito edificaram nossa Igreja .
Percebemos a graça de Deus sobre nós,
em todos os momentos desses dias de
alegre celebração, nos envolvendo, nos
movendo, nos capacitando e inclinando
as nossas mentes e corações
para o trabalho do SENHOR.
Nosso sentimento é como o do profeta
Samuel que, num ato de reconhecimento
da mão providencial de Deus, erigiu uma
pedra e a chamou Ebenézer – até aqui
nos ajudou o SENHOR (1Sm 7.12). Com
aquele marco, Samuel estava dizendo
aos israelitas e às gerações futuras que,
se eles chegaram até aquele momento, foi
porque o Senhor os conduziu.
O povo de Israel se conscientizou com o
marco erguido por Samuel de que a vitória
foi alcançada tão somente pela boa mão
de Deus. Que assim seja conosco.

recompensa. Como pastor, apascentará o
seu rebanho; entre os seus braços
recolherá os cordeirinhos e os levará no
seio; as que amamentam ele guiará
mansamente”. (Is 40.10-11). O SENHOR
é quem nos conduz. Louvado seja o seu
Santo Nome!
Recebemos mensagens de vários irmãos,
todas retratando o que foi visível: a
alegria, a gratidão e a certeza da mão
providencial de Deus conduzindo a
história de seu povo com graça e
misericórdia.
Temos muito a agradecer e apesar dos
muitos desafios à nossa frente, a certeza
acrisolada em nossos corações de que o
SENHOR é por nós nos tranquiliza e nos
faz assumir uma postura confiante
perante o SENHOR da Seara e de Sua
preciosa obra.
Deixamos para trás os 107 anos e
entramos nos primeiros dias do ano 108,
olhando firmemente para o autor e
consumador da Fé, Cristo Jesus, nosso
Redentor Amado, o Cabeça da Igreja. A
Ele toda Honra e Glória, agora e para
sempre.
Amém!
Rev. Edson Costa Silva

Ao olharmos para os 107 anos de nossa
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte nos deparamos com uma bela
história de uma Igreja sendo carregada no
colo pelo SENHOR. Lembramos das
palavras do profeta Isaías: “Eis que o
SENHOR Deus virá com poder, e o seu
braço dominará; eis que o seu galardão
está com ele, e diante dele, a sua
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107 ANOS DA PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE
BELO HORIZONTE - MARCANDO A HISTÓRIA
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SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
“Diz ainda o SENHOR: No tempo aceitável, eu te ouvi e te socorri no dia da
salvação; guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a
terra e lhe repartires as herdades assoladas;” (Livro do Profeta Isaías, cap. 49,
verso 8)
Reunião de Oração
Terça feira às 8h30min e às 14h30min:
Departamento Responsável: Henriqueta Bergo
Relatora: D. Maria Helena
Reunião Plenária
Quarta-feira dia 04 de Setembro.
Oremos pela direção do Espírito de Deus para nossa Plenária. Esperamos todas
as Sócias.
Gratidão
Essa é a palavra que temos ao nosso bondoso e eterno Pai, por mais um ano de
vida da nossa querida e amada Igreja. Sabemos que até aqui o Senhor tem nos
ajudado, e somente a Ele é devida toda honra e louvor. Outro motivo de gratidão e
alegria é que nossa querida SAF também completou 107 anos nesta mesma
ocasião.
Rogamos a Deus que continue abençoando a vida de cada Sócia, pois sabemos
do amor de vocês pela SAF. Quem é Sócia conhece esse amor e o verdadeiro
significado da palavra SAF. Agradecemos a todas que por aqui estão e àquelas
que já estão com o Senhor, pelos relevantes serviços prestados à causa de Cristo
através de nossa Sociedade. Parabéns para nós!
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DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Rodrigo Pitta, Valter Lopes,
Frederico Porto, Aldemir Bissaco,
Luiz Neto, Marcos Egg e Bruno C.
Segunda-feira: Thiago Bryan
Quinta-feira: Bruno Cabaleiro
Sexta-feira: Carlos Galvão
Sábado: Cláudio Murilo e
Hildemar Neto
PRÓXIMO DOMINGO
CEIA DO SENHOR
“Porque eu recebi do Senhor o que
também vos entreguei: que o Senhor
Jesus, na noite em que foi traído,
tomou o pão..., Por semelhante modo,
depois de haver ceado, tomou
também o cálice”. (Primeira Carta do
Apóstolo Paulo aos Coríntios, cap. 11,
versos 23,25) A Ceia encoraja o fiel em
sua caminhada diária e em sua
expectação. No dia 8/9, segundo
domingo do mês, por ocasião dos
Cultos Matutino e Vespertino,
estaremos ao derredor da Mesa do
Senhor para participarmos deste
banquete espiritual. Preparemo-nos,
pois, para este singular momento!

SERMÕES EM TIAGO
CRISTIANISMO PRÁTICO
O que são doenças hamartiagênicas?
Por que não ungimos com óleo? Qual
a eficácia da oração? Estas são
algumas perguntas que abordaremos
na continuidade das exposições do
capítulo 5 da Carta de Tiago que
estamos estudando. Mercê de Deus,
neste domingo daremos continuidade
as exposições.
Oremos para que Deus aplique os
preciosos ensinamentos desta
Epístola em nossos corações e que
isto se reflita na vida da Igreja.
CHEGOU EMANUEL, HERANÇA
DO SENHOR
Herança do SENHOR são os filhos, o
fruto do ventre seu galardão. (Salmo
127, verso 3)
Com alegria comunicamos o
nascimento de Emanuel Cardoso
Abdel, filho de nossos irmãos Rev.
Élcio e Gleiciane, ocorrido no último
25/08, às 09h52min, pesando 2,82 kg,
com 51 cm de estatura. Bem-vindo
Emanuel! Parabéns querida família!

XXII ENCONTRO DE CASAIS MAQUINÉ PARK HOTEL
Estão abertas as inscrições para o XXII Encontro de Casais de nossa Igreja, que
acontecerá no Maquiné Park Hotel, de 18 a 20 de outubro próximos.
Inscrições: pelo endereço eletrônico contato@patriciabomfa.com.br;
Número de Vagas: 52 (cinquenta e duas);
Preletor: Rev. Gustavo Henrique Quintela Franca, Pastor da Primeira Igreja
Presbiteriana de Montes Claros (MG);
Início do evento: 18/10, sexta-feira, à noite;
Horário das demais Palestras:
Sábado - manhã e noite
Domingo – manhã
Outras informações com o Pb. Erdman - Ministério de Casais
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ANIVERSARIANTES
01/09
Cecília de Oliveira Pereira Rezende
Crysthian Purcino Bernardes Azevedo
Maria das Graças Vieira Mota
Marisa Souza Vieira
02/09
Arthur Castellani Reis
Carla Ramos Justiniano
César Vieira dos Santos
Leonardo Henrique Boy de Oliveira
Letícia de Camargo Generoso
Victor Eliel Bastos de Carvalho
03/09
Gian Pietro Terenzi de Oliveira Santos
José Câmara
04/09
Floriano Dornas de Amorim Junior
Jurema da Conceição Rocha
05/09
Maria Diomar de Souza Bussinger
06/09
Alice Teixeira Gerlach
Gustavo Antonio da Silveira Iacomini
Jane Maria Peixoto Silva
Júlia Duarte Coelho Riegg
Júlia Oliveira de Rodrigues
Jerusa Gontijo Eleutério Lourenço
Maria Josina de Souza Fernandes
Sandra Cunha Campolina Bissaco
07/09
Josué Aragão Cotrim
Kleber Rocha
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