Domingo,
28 de agosto de 2016

PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE
JESUS, a Razão de Nossa História
A Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte,
nasceu aqui na capital de Minas Gerais no dia 26 de
agosto de 1912, quando o primeiro pastor
presbiteriano, a convite de um grupo de irmãos, pregou
o Evangelho Salvador de Jesus Cristo em terras
alterosas.
Dr. Abdênago Lisboa, historiador de nossa Igreja,
escrevendo sobre os primórdios do presbiterianismo
em nossa capital, assim se expressa:
“Quando toda a população de Belo Horizonte,
que andava por perto de 40.000 habitantes,
cabia folgadamente dentro do estádio
Magalhães Pinto, 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”.
O primeiro pastor presbiteriano a chegar foi o Rev.
Álvaro Reis, quando era pastor da Igreja Presbiteriana
do Rio de Janeiro. Foi ele um desbravador, plantando
igrejas por diversas partes. Orador e grande pregador,
homem que amava firmemente a Palavra de Deus.
O segundo pastor, que na verdade foi o primeiro,
porque veio e aqui ficou como o organizador dos
trabalhos presbiterianos, foi o Rev. Américo Cardoso
de Menezes, que vindo do Sul de Minas, do
Presbitério Oeste de Minas. Realizou uma obra
maravilhosa e deixou plantada a Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte.
A Primeira Igreja construiu 4 templos. O que nos abriga
hoje é o quarto templo construído. A Igreja veio para o
bairro Funcionários nos idos de 1920. Este bairro
ficava na periferia de nossa cidade, onde o bonde,
literalmente, fazia o retorno.

2

Episódios esporádicos revelaram certo repúdio de
alguns contra a nossa presença, a ponto de, numa
certa época, conforme consta das atas do Conselho da
Igreja, o templo ter sido apedrejado. Estes foram atos
isolados, visto que desde o seu início a Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte foi recebida com
respeito e admiração. Cresceu e plantou muitas e
muitas igrejas em nossa Grande Belo Horizonte.
Pastores que assumiram a titularidade neste período:
*Rev. Álvaro Reis – 1912 – o fundador;
*Rev. Américo Cardoso de Menezes – 1912-1913 – o
primeiro pastor;
*Rev. Dr. Horácio S. Allyn – 1914;
*Rev. Américo Cardoso de Menezes – 1915-1918
*Rev. Luiz Lenz de Araújo César – 1919-1923 – pastor
que adquiriu o atual terreno e construiu o primeiro
Templo da Igreja em 1922;
*Rev. Júlio Camargo Nogueira – 1923-1924;
*Rev. Abdias Nobre – 1924-1937;
*Rev. Paulo Freire de Araújo – 1938-1939;
*Rev. Wilson Fernandes – 1940-1944;

*Rev. Paulo Freire de Araújo – 1945-1950 – Ampliou o
Templo em 1948 e colocou uma bonita torre de
alumínio;
*Rev. Raimundo Lória – 1951-1953;

*Rev. Obedes Ferreira da Cunha – de 1972-1982;
*Rev. Alceu Davi Cunha – 1980-1985;
*Rev. Geraldo Braz dos Santos – 1987-2009 - “Pastor
Emérito”;

*Rev. Synval Filgueiras de Moraes – 1953-1955;
*Rev. Sabatini Lalli – 1955-1959;
*Rev. Ademar de Oliveira – 1957;
*Rev. Moacir Jordão de Almeida – 1959-1961;
*Rev. Wilson de Souza – 1962-1970 – Em 1963
inaugura-se o novo Templo no mesmo local do
primeiro, endereço atual;
*Rev. Denoel Nicodemus Eller – 1971-1977 – Em 1972
por ocasião do sexagésimo aniversário, foi consagrado
o novo Templo no mesmo local, endereço atual;

ESCOLA DOMINICAL
CLASSE CONJUNTA NO SALÃO SOCIAL
Nossa Escola Dominical, de hoje, 28/08, a partir da
classe dos adolescentes, ocorrerá em classe
conjunta no salão social, com o Rev. Leandro Lima,
uma vez que o Templo será utilizado a partir das
9h30min pelo Grande Coro com os preparativos
finais para o Culto Matutino.

CONFRATERNIZAÇÃO
NO SALÃO SOCIAL – HOJE A NOITE!

*Rev. Ludgero Bonilha Morais – em dois períodos 1976-1979 / 1983-2016;
*Rev. Edson Costa Silva – Seminarista evangelista de
nossa Igreja de 2004-2007, e pastor desde 2008;
Vários outros pastores auxiliares passaram por aqui,
todos deixando suas marcas de amor e dedicação à
Causa Bendita de Cristo, a serviço do Reino, servindo
a Deus em nossa querida Primeira Igreja Presbiteriana
de Belo Horizonte.
A Deus toda Honra e Glória! Reafirmamos que JESUS
é a Razão de Nossa História!

ESTAMOS EM CELEBRAÇÕES
ESPECIAIS - ANIVERSÁRIO DE NOSSA
PRIMEIRA IGREJA!
Estamos em plena celebração do 104º aniversário
de nossa amada Igreja. Desde sexta-feira, 26/08,
estamos rendendo graças a Deus pela vida de
nossa querida Igreja. Daremos continuidade neste
Domingo.
Culto Matutino – 10h20min – Grande Coral
Culto Vespertino – 19h – Cantata Grande Coral
com Orquestra
Venham participar conosco! Convide amigos e
lembre-se de que este é também um momento de
evangelização.

Logo após o culto vespertino, teremos um momento
de confraternização.
Ao descermos ao Salão João Calvino, veremos e
participaremos da exposição dos trabalhos manuais
e de arte feitos pelas senhoras de nossa Igreja.
Aproveitaremos para partir um delicioso bolo, em
gratidão pelo aniversário de nossa Igreja. Participe
conosco!

GRANDE CORO
ANIVERSÁRIO DA IGREJA!
Atenção para nossa agenda! Hoje, domingo, 28/08
– 9h30min - Preparação no Templo – 10h20min cantaremos no Culto Matutino. 17h – Preparação
no Templo – 19h – Cantaremos no Culto com a
participação especial da Orquestra.
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
104 anos - Um Pouco de Nossa História!
Você conhece a nossa SAF? Que tal começarmos
com uma visita ao nosso “Centro de Memória”,
inaugurado em 2014, onde estão os registros da
nossa história, desde os tempos pioneiros até os fatos
contemporâneos, uma verdadeira saga de fé,
mesclada de coragem, determinação e uma vontade
imbatível de ver avançar o trabalho feminino na
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Ao
lado do nosso Memorial está a Biblioteca, com boa
literatura cristã, um acervo muito diversificado, para
enriquecer a sua reflexão e auxiliar a vencer os
desafios do nosso cotidiano compromissado com o
Reino. Somos uma Sociedade em Cristo, partilhando
uma vida comum, legado da obra redentora do
Senhor Jesus que nos alcançou. Temos proclamado a
mensagem salvadora dentro e fora das fronteiras
eclesiásticas. A SAF tem sido um espaço de
edificação, crescimento e serviço ao Mestre, uma
assembleia de intercessoras, clamando
continuamente pela Igreja, pelo país, pela família, por
tantos outros motivos que participam da vida diária da
irmandade.
Evangelizamos também pela ação comunitária que
envolve seminaristas, missionários, irmãos com
carências, distribuindo cestas básicas, remédios,
roupas, enxovais para bebês, utensílios domésticos e
recursos financeiros quando necessário. De fato, o
próximo faz parte da nossa agenda. Somos um grupo
de mulheres que valoriza a amizade. Investimos
tempo, carinho e atenção para com nossas irmãs.
Colocamos nosso foco em construir relações
interpessoais sólidas e duradouras, compartilhando
um projeto de vida significativo. Com certeza você já
ouviu falar da qualidade da nossa gastronomia.
Usando habilidades concedidas por Deus, apreciamos
degustar as delícias de uma boa mesa. E é em torno
dela, que compartilhamos o nosso “momento mulher”
com alegria e descontração, oportunidade para uma
terapia feminina muito proveitosa e fortalecedora.
Nossa história foi escrita sob estrita submissão ao
nosso Senhor Jesus Cristo. Mulheres valorosas há
104 anos construíram, cotidianamente, este trabalho.
Através dos anos o trabalho tem continuidade, e cada
companheira oferece sua devoção, sua fé, seu
talento, sua contribuição. Algumas destas mulheres
deram nomes aos departamentos que se reúnem
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mensalmente, com o objetivo, de evangelizar, manter
comunhão com Deus e com as irmãs.
Conheça um pouco da nossa história... E dos nossos
departamentos...
Departamento Rute – Este departamento foi criado
em 1944. Seu nome foi escolhido em homenagem à
personagem bíblica Rute, que cresceu em Moabe, um
pequeno país ao leste do Mar Morto. Todos nós
conhecemos a história de Rute, mas o momento mais
marcante é quando Rute segue a sogra Noemi e lhe
diz: “onde quer que fores, irei eu e, onde quer que
pousares, ali pousarei eu; o teu povo é o meu povo, o
teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres,
morrerei eu…” As palavras de Rute são notáveis,
tanto que ficaram para a história até os nossos dias.
Elas expressam o modo perfeito, o amor ideal. Rute
casou-se com Boaz e foi mãe de Obede, ancestral de
Davi. Davi por sua vez foi ancestral de Jesus Cristo.
Rute foi um presente de Deus na vida de Noeme e
ambas foram instrumentos de Deus para transmitir
seu amor e misericórdia. A feliz convivência, o amor
dedicado desta sogra e nora são modelos de
comunhão entre as mulheres, mesmo de gerações,
tribo e nações distintas. Assim, o exemplo desta
mulher inspirou a SAF em escolher seu nome para
este departamento.
Departamento Evangelina Deslandes – leva o nome
em homenagem à Evangelina Deslandes de Castro.
Filha de D. Philomena Carvalho Deslandes e
Francisco Augusto Deslandes, fundadores da 1a.
Igreja e da SAF. Casada com o presbítero Benício
Barbosa de Castro. Não teve filhos. Foi professora da
Escola Dominical, corista e atuou na diretoria da Saf,
nas secretarias e como relatora. Era bondosa e vivia
entre os humildes com a simpatia e bondade que lhe
era peculiar. Todos que a conheceram eram
beneficiados espiritualmente e materialmente. Teve
vida breve, faleceu em outubro de 1945. Na época
fazia parte do departamento Carlota Kemper, que
passou a denominar-se Evangelina Deslandes, a
partir de novembro de 1945, em sua homenagem.
Departamento Henriqueta Bergo – nome dado em
homenagem a Henriqueta Amélia Vecchi, nascida em
07/09/1872 na cidade de Bolonha, Itália. Filha de

Anacleto Vecchi e Carolina Serrra Vecchi. Veio para o
Brasil aos 16 anos, para a cidade de Rio Pomba (MG),
em 1888. Casou-se em setembro de 1893, com João
Batista Bergo, também italiano. Por preocuparem-se
com o futuro dos filhos vieram morar em Belo
Horizonte. Aqui, abandonaram a Igreja Romana e
ingressaram na Primeira Igreja. Tiveram 13 filhos, mais
de 30 netos e vários bisnetos. O casal educou os filhos
na doutrina do Senhor sem poupar esforços. Era
hospitaleira e tinha prazer em hospedar parentes,
amigos, conhecidos, durante dias ou convidá-los para
refeições e recebia todos com alegria. Atuou na
diretoria da Saf, nas secretarias e como relatora. Em
maio de 1948 a SAF lhe conferiu o título de sócia
honorária em sinal de gratidão. Foi, então, proposto
que um Departamento recebesse o seu nome. Faleceu
aos 77 anos de idade, em Juiz de Fora, em fevereiro
de 1951.
Departamento Noemi – departamento criado em
1960 e escolhido para homenagear Noemi, também
personagem bíblica, que representa as mulheres
lutadoras e tementes a Deus. Em Belém de Judá ela
conheceu tempos felizes com seu esposo, Elimeleque
e seus dois filhos Malom e Quiliom. A família deixou
Belém em virtude de uma severa escassez de
alimentos e foram morar em Moabe como
estrangeiros. Daí conhecemos a história segundo nos
conta a narrativa bíblica. História esta que se confunde
com a de Rute. A felicidade de Noemi se completou
quando colocou em seus braços seu netinho Obede
que se tornou ancestral do grande rei Davi e que por
sua vez foi ancestral de Jesus Cristo. Deus lhe deu um
neto que seria o restaurador e consolador de sua
velhice.
Departamento Rosa Ziller – o departamento recebeu
este nome em homenagem a Rosa Leonello Ziller que
nasceu em Juiz de Fora em 23/04/1894. Filha de
italianos, Luiz Leonelo e Albina Possato Leonello,
família tradicionalmente, católica apostólica romana.
Em 27/05/1916, casou-se com João Trentino Ziller,
viúvo, com 4 filhos, que a amaram como mãe. Deste
casamento, nasceram mais 7 filhos: Adalgisa, Adelchi,
Anfrido, Amilcar, Alviluz, Albina (sócia atual da nossa
SAF) e Albiléo. Seu esposo era ex padre e sofreu
perseguições por onde a família morou. Em 1919,
morando em Petropólis, e passando em frente à Igreja
Metodista ouviu o hino “Fonte de amor perene
manancial de luz, água da vida do trono de Jesus”.
Entrou no templo e naquele culto de louvor a Deus,

entregou-se ao Senhor Jesus. No domingo Rosa Ziller
foi à escola dominical e ficaram maravilhados com o
estudo da Bíblia.
Em 25/12/1919, tornaram-se membros da Igreja
Metodista de Petropólis. Todos os 11 filhos foram
educados na Igreja Evangélica. Temos em nosso
meio, D. Albina Ziller, que relatou que no lar “reinava
paz, muita paz, amor, alegria, tranquilidade.” Registrou
ainda que em outubro de 1934 a família chegou a Belo
Horizonte, vindos de Franca SP e imediatamente
procuraram a Igreja Presbiteriana, naquela época
pastoreada pelo Rev. Abdias Nobre. D. Albina nos
conta que o pastor convidou Rosa Ziller para junto
com D. Conceição, sua esposa e Henriqueta Bergo
iniciarem um grupo de visitação às irmãs, uma vez que
a SAF estava com as atividades paralisadas, a fim de
se reunirem novamente. Assim as atividades foram
reiniciadas no início do ano de 1935, sob a presidência
de Rosa Ziller. Atuou na diretoria da Saf, nas
secretarias e como relatora. A pedido de D. Anita
Borja, assumiu o trabalho social com confecção de
enxovais para récem nascidos, culto do bebê e
assistência aos necessitados. Trabalho que realizou
com maestria. Segundo D. Albina, nesta época, a SAF
era muito pobre mas muito rica espiritualmente.
Faleceu em maio de 1978. Em março de 1979, em sua
homenagem, iniciou-se o Departamento Rosa Ziller
com o desmembramento dos departamentos Dorcas e
Henriqueta Bergo.
Departamento Therezinha Lara – o departamento
tem este nome em homenagem a Therezinha Maria
Alvim Lara, que frequentou a SAF desde 24/01/1966.
Trabalhou vários anos nos projetos de costura e
enxoval do bebê, atuou na diretoria da SAF, foi relatora
do departamento Evangelina Deslandes. Temos
registros nos livros de atas da SAF que após seu
falecimento, em janeiro de 2001, foi substituída na
tesouraria por Altamira Paula Lima Salum. O
departamento Evangelina Deslandes em sua
homenagem e com a anuência das sócias, passou a
ter o nome de Therezinha Lara, ainda em 2001. Na
oportunidade, o então, conselheiro da SAF, Rev.
Geraldo Braz, sugeriu, com base no Manual da própria
SAF, que houvesse a divisão do departamento
Evangelina Deslandes tendo em vista que o mesmo
estava com 20 sócias e a orientação é que os
departamentos fossem menores, viabilizando uma
melhor e maior comunhão entre as irmãs. Assim,
formou-se o novo departamento Therezinha Lara e
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manteve-se o departamento Evangelina Deslandes.
(Textos com a colaboração das sócias Suelma
Campos Almada e Vilma Santos Carvalho)
Gratidão - Aniversário da SAF
Na última quarta-feira, 24/08, comemoramos os 104
anos da Sociedade Auxiliadora Feminina com
profunda gratidão a Deus pelas bênçãos que Ele tem
concedido à nossa Igreja, através desta preciosa e
atuante Sociedade.
Interna.
Para as celebrações, foi rendido um culto a Deus,
quando pregou, especialmente convidado pela
diretoria da SAF, o Pb. Ilton Elias, presbítero de nossa
Igreja que trouxe oportuna e poderosa mensagem
com base no versículo “Moto da SAF”. Registramos
nossa gratidão ao Pb. Ilton Elias pela preciosa
mensagem. Participaram da condução do Culto, a
Diretoria da SAF, seu conselheiro Pb. Cassiano
Nunes Barbosa e nosso querido irmão Didison,
executando belamente seus Sinos.
Nosso pastor Rev. Edson, participou do Culto e em
nome do Conselho, manifestou toda a nossa alegria

de como Igreja, termos em nosso meio, atuando de
forma tão preciosa, essa Sociedade valiosa. A
Primeira Igreja se alegra com as nossas queridas
irmãs. Felicitamos a diretoria da SAF, na direção de
nossa querida irmã Daisy, sua presidente, 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.
Reunião de Oração:
Terça-feira dia 30/08 às 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Henriqueta Bergo
Relatora: Maria Alba – 3225.5875
Reunião Departamental:
Segunda-feira, dia 29/08 - Departamento Rute na
casa da sócia Altamira
Reunião Executiva:
Terça-feira, dia 30/08 às 15 horas com a presença de
todas a relatoras e diretoria.

UMP – UNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANA
Sexta Jovem
Todas as sextas-feiras, às 20h, no salão João
Calvino, os jovens e adolescentes de nossa igreja
adoram e meditam na Palavra de Deus. Se você
ainda não participa, não perca essa oportunidade.
Esperamos por você.
Coral Jovem
O Coral Jovem convida os adolescentes e jovens
que desejam cantar para os ensaios que acontecem
todos os sábados a partir das 17h no templo de
nossa igreja. Venha louvar a Deus!
Escola Dominical
Convidamos os jovens para estarem conosco aos
domingos às 09h, na sala da UMP para juntos
estudarmos a apostila ''As Grandes Doutrinas da
Graça - volume 4" do Rev. Leandro Lima. Hoje,
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estaremos em classe conjunta no salão social para a
aula com o Rev. Leandro Lima.
Estudo Bíblico
Nosso próximo estudo bíblico será dia 03/09,
sábado, local a ser definido. Na oportunidade
estudaremos os capítulos 3 e 4 do livro "Por que
amamos a igreja'' de Kevin de Young & Ted Kluck.
Pedimos a todos que leiam esses capítulos.
Viagem aos Pomeranos
No feriado da Proclamação da República entre os
dias 12 e 15 de novembro, o Coral Jovem estará em
viagem missionária aos Pomeranos, povoado
situado no interior do estado do Espírito Santo. Para
a viagem será cobrada uma taxa e será necessário
possuir ou pegar emprestada uma barraca. Quem
tiver o interesse de participar procure a diretoria do
Coral Jovem.

MINISTÉRIO DE CASAIS – 7 DE SETEMBRO - ACAMPAMENTO EBENÉZER - EU VOU!
“Eu, e a minha casa, serviremos ao SENHOR”, Js 24.15
O Ministério de casais reiniciará suas
atividades, agora no segundo semestre,
com um Encontro de Famílias no
Acampamento de nossa Igreja no próximo
mês, no feriado 7 de setembro.
Este feriado cairá numa quarta-feira, o
que certamente facilitará nosso encontro.
Coloque em sua agenda, ore e participe
conosco desta programação! Dê o seu
nome para o Pb. Erdman para que
possamos calcular o número de pessoas
e assim, nos organizarmos melhor.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Domingo - 04/09:
Equipe 1 e 2
Léa Santos de Oliveira
Rua Adolfo Pereira, 233/31 – Anchieta
Tel.: 3223.7227
Domingo – 11/09:
Equipe 1:
Eny Augusta V. de Oliveira
Rua Emílio 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: Eder Freitas, César, Paulo Cassete, Ariel,
Jessé Oliveira, Eder Mota
Segunda-feira: Zuelton
Quinta-feira: Frederico Porto
Sexta-feira: Guilherme

OFICINA DO AMOR - BORDADOS À MÃO
Linha colorida enfiada na agulha. É assim que se
aprende a bordar e também a se divertir com o
grupo da Oficina do Amor.
É uma oportunidade para se ouvir histórias, sendo
também um tempo terapêutico, que proporciona o
relaxamento na hora do aprendizado. Bordar
deveria ser escrito com letra maiúscula. Este
trabalho encanta, enquanto escolhemos a
combinação de cores. Quando bordamos, o tempo
passa, lemos um texto das Escrituras, pois a
Palavra de Deus está sempre presente nestes
encontros.
Venha bordar conosco, e lembre-se que hoje à
noite faremos uma exposição dos trabalhos feitos
na Oficina do Amor.

CULTO DOUTRINÁRIO
QUINTA-FEIRA ÀS 19H30MIN!
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
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Art.8º - O culto público consta ordinariamente
de leitura da Palavra de Deus, pregação,
cânticos sagrados, orações e ofertas. A
ministração dos sacramentos, quando
realizada no culto público, faz parte dele.

É ocasião oportuna para proclamação da
mensagem redentora do Evangelho de Cristo

Parágrafo Único - Não se realizarão cultos em
memória de pessoas falecidas.

VISITANTE ILUSTRE
Recebemos, com
alegria, neste final de
semana, a presença
ilustre do Rev.
Leandro Antônio de
Lima, preletor
especialmente
convidado para as
celebrações do
aniversário de nossa
querida Primeira
Igreja Presbiteriana de
Belo Horizonte.
O Rev. Leandro é escritor, conferencista, professor do
Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper-SP;
Doutor em Letras pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie. Prima pela exposição bíblica, como já o
temos ouvido em outras oportunidades aqui em
nossa Primeira Igreja.
Utilizamos seu precioso material intitulado “As
Grandes Doutrinas da Graça”, em nossa Escola
Dominical, que tem alimentado nossa Igreja de
maneira sólida com a boa Doutrina Reformada.
Damos as boas-vindas ao Rev. Leandro e desejamos
que o Senhor o use ricamente durante estes dias de
conferência aqui em nossa Igreja.
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e para doutrinação e congraçamento dos
crentes.

PRINCÍPIOS DE LITURGIA - CAPÍTULO III
O CULTO PÚBLICO.
Art.7º - O culto público é um ato religioso,
através do qual o povo de Deus adora o
Senhor, entrando em comunhão com Ele,
fazendo-lhe confissão de pecados e buscando,
pela mediação de Jesus Cristo, o perdão, a
santificação da vida e o crescimento espiritual.

ORAI SEM CESSAR
REUNIÕES DE ORAÇÃO!
Todas as segundas-feiras, às 19h30min. Este é o
momento propício para juntos, elevarmos a Deus
nossas petições, intercessões e gratidão por tudo o
que o SENHOR tem bondosamente nos oferecido
através de suas dadivosas mãos. Separe esse
momento e venha juntar-se a nós em oração.
Às terças-feiras, a SAF (Sociedade Auxiliadora
Feminina) realiza duas reuniões de oração: Às
8h30min e às 14h30min.
Às quartas-feiras temos a reunião de oração
conduzida pelo Pb. Cassiano e sua esposa D.
Marta, 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.

Depois de ampla divulgação chegamos
à semana de aniversário de nossa
querida Primeira Igreja Presbiteriana
de Belo Horizonte!
Receberemos como Preletor para as
celebrações especiais o Rev. Leandro
Lima. Tome nota e participe conosco!
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PROMOÇÃO
EM NOSSA LIVRARIA!
O Rev. Leandro Lima, Doutor em Literatura
Apocalíptica, preletor do aniversário de nossa
Igreja, lançará seu mais novo livro sobre o tema,
em Minas Gerais, por ocasião de sua participação
nas celebrações do 104º Aniversário da Primeira
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.
Uma ótima oportunidade de aumentar seus
conhecimentos sobre um tema muitas vezes
esquecido em nossos dias, mas motivo de grande
expectativa e esperança para o crente: a volta do
Senhor Jesus!
Reserve já o seu exemplar na livraria da nossa
Igreja. Preço promocional para as primeiras 50
(cinquenta) reservas: R$30,00 (trinta reais).

Hoje:
Florentina Maria Rodrigues
José Paula Lima
Melissa Mary Santana Purcino
Misael Jonas Nogueira da Silva
Moisés Ferreira e Silva
30/08
Gabriel Cavalcanti Damasceno da Silva
31/08
Rodrigo Castório de Carvalho
01/09
Cecíllia de Oliveira Pereira Rezende
Crysthian Purcino Bernardes Azevedo
Lílian Serra de Souza Bonilha Morais
Maria das Graças Vieira Mota
Marisa Souza Vieira
Paula Thaís Malaquias e Mendes Gomes
02/09
César Vieira dos Santos
Leonardo Henrique Boy de Oliveira
Victor Eliel Bastos de Carvalho
03/09
Beatriz Mara Reis Miranda
José Câmara
Ludmila Carvalho Lima Baroni Amaral

Nosso Boletim também está disponível
através de nosso site, acesse:

www.primeiraipbh.com.br
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