BREVE HISTÓRICO DE UMA VIDA ABENÇOADA E
ABENÇOADORA
Alzira Helena Valim Ferreira nasceu na Fazenda Graminha, em São da
Boa Vista, a 4 de março de 1917. Filha de Antenor Diogo Valim e Albertina
Valim, casou-se com o recém-ordenado pastor presbiteriano, Rev. Júlio
Andrade Ferreira, em 1938, de quem era viúva desde 2001 e com quem teve três
filhos: Eder,(falecido) casado com Lurdes, Eliana casada com Adilson e Elson,
casado com Sylvia. Deixa também os netos Gabriela casada com Augusto,
Manoela casada com Murilo e Frederico. E os bisnetos: Maria, Clara e Izabela.
Alzira diplomou-se no curso Normal em Franca-SP e em Canto
Orfeônico, bem como obteve certificado de Proficiência em inglês. Fez curso de
Educação Cristã nos Estados Unidos da América, primeiro em Princeton e
depois em Pittsburg,
Servindo ao Senhor com alegria e zelo, Alzira envolveu-se intensamente
no ministério da Igreja Presbiteriana em âmbito local, presbiterial, sinodal e
nacional, tomando parte em Federação de SAF, desde 1933, e em Congresso
Nacional, desde 1954. Foi membro do Conselho Consultivo do jornal Louvor
Perene, sendo também regente do coral SENAI. Foi professora de Português e
Geografia na Escola de Língua e Orientação, ensinando também Inglês no
Centro Cultural Brasil-Estados Unidos. Contribuiu também como redatora do
jornal CAVE (Centro Áudio Visual Evangélico).
Junto com seu esposo, trouxe para Campinas o Encontro de Casais com
Cristo e criou o Ministério da Melhor Idade na IPJG, realizando encontros
bimensais, num total de 111 encontros. Exerceu com maestria a função de
coordenadora do Departamento de Educação Cristã do ITEP.
Como Secretária de Educação e Causas da IPB, da SAF IPJG, foi
colaboradora da SAF em Revista, mantendo uma página sobre a Terceira Idade.
Redigiu o Histórico do Trabalho Feminino, em seu 1º. Centenário, em 1984. Foi
autora do currículo do Departamento do Berço, publicado pela Casa Editora
Presbiteriana..
Atualmente, era Secretária de Espiritualidade da SAF da IPJG, e nesta
qualidade dirigia as devocionais nas reuniões plenárias e departamentais, bem
como nas reuniões de oração.
Alzira demonstrava vigor e entusiasmo em tudo que fazia e era um
exemplo de dedicação a causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo,
participando, sempre que possível, de todas as atividades da Igreja.
Damos graças a Deus por sua vida tão abençoadora e rogamos as
consolações do divino Espírito Santo para seus filhos, netos e demais familiares.
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• ORAÇÃO
• TU ÉS FIEL SENHOR (HNC 32)
Thomas Obediah Chisholim

1. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste!
Teus filhos sabem que não falharás!
Nunca mudaste, Tu nunca faltaste,
Tal como eras Tu sempre serás.
Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor!
Dia após dia, com bênçãos sem fim,
Tua mercê nos sustenta e nos guarda;
Tu és fiel, Senhor, fiel assim.
2. Flores e frutos, montanhas e mares,
Sol, lua, estrelas brilhando no céu,
Tudo criaste na terra e nos ares,
Para louvar-te, Senhor, que és fiel.
3. Pleno perdão Tu dás! Que segurança!
Cada momento me guias, Senhor,
E no porvir, ó que doce esperança,
Desfrutarei do Teu rico favor.

• Leitura Bíblica: Salmo 23
O Senhor é meu Pastor, nada me faltará.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das
águas de descanso; refrigera-me a alma.
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal
nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me
consolam.
Preparas-me uma mesa na presença de meus adversários, unges-me a
cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha
vida; E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre.

• Credo Apostólico
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da
terra; e em Jesus Cristo, Seu Unigênito Filho, nosso Senhor; o
qual foi concebido por obra do Espírito Santo; Nasceu da
virgem Maria; padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos; Foi
morto e sepultado, desceu ao Hades; ao terceiro dia, ressurgiu
dos mortos, subiu ao céu e está à direita de Deus-Pai, TodoPoderoso, de onde há de vir, para julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja de Cristo; na
comunhão dos Santos; na remissão dos pecados; na
ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.

• MEDITAÇÃO BÍBLICA
• O LAR DO CÉU (NC 186)
Oh, pensai nesse lar lá do céu, nas gloriosas moradas de luz,
Onde os crentes, felizes desfrutam da presença de Cristo Jesus.
Oh, pensai! Oh, pensai! Oh, pensai nesse lar lá do céu,
Lá do céu! Lá do céu! Lá do céu Oh, pensai! Nesse lar lá do céu!
Oh, pensai nos amigos no céu, que venceram a luta, afinal,
E nos cantos que sempre ressoam na harmonia do lar eternal.
Hei de ver, lá no céu, meu Jesus, face a face seu rosto mirar!
E, bem longe cuidados, tristezas, para sempre com Ele habitar.
• ORAÇÃO E BÊNÇÃO

