Domingo,
15 de março de 2015
Av. Afonso Pena, 2.655 - Funcionários

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

SAF-SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
REUNIÃO DE ORAÇÃO DO MÊS:
Terça-feira - dia 17, às 8h30min. e 14h30min.
Responsável: Noeme
Relatora: Miriam Gherardi Ribeiro - 3421 3969.
Departamental
Quarta-feira, dia 18, às 14h30min.
Dep. Noeme e Teresinha Lara na casa da sócia
Tatiane
Dep. Rute, na casa da sócia Maria Braz

Hoje:
Equipe 1
Sebastiana Gomes Castelani – Rua Abel de Araújo,
100/40, São Bento – Tel: 3296 0496
Próximo domingo:
Equipe 1
Eny Augusta V. de Oliveira – Rua Emílio Vasconcelos
Costa, 152, Cruzeiro – Tel: 3223 2065
Equipe 2
Erizena Correa de Souza – Rua Apodi, 472,
Eldoradinho – Contagem – Tel: 3393 3212

DIÁCONOS DE PLANTÃO
UNIÃO DE CRIANÇAS
PRESBITERIANAS - UCP
UNIÃO PRESBITERIANA DE JUVENIS UPJ
PROGRAMAÇÃO DIA 28
Sábado, dia 28 de março, teremos a primeira
programação sobre o tema "A História de José servindo a Deus em todos as circunstâncias". Vamos
estudar toda a história de José, dando ênfase ao tema
proposto para esse ano: "Mordomia Cristã - Servindo
a Deus em todo o tempo".
AVISO AOS PAIS
Se algum dos pais tem vontade de oferecer sua casa
para essa ou qualquer outra programação no
semestre, por favor procure o seminarista Bruno.
VISITAS
O sem. Bruno visitará as crianças da igreja em suas
casas durante o ano. Ele entrará em contato com os
pais para marcar o melhor dia e horário. O objetivo é
que todas as crianças recebam pelo menos uma visita
até o final do ano.
FILHOS DO PACTO
Os filhos dos crentes têm o rico privilégio de desde a
infância fazerem parte da aliança e do contexto da
igreja. Contudo, é necessário que, com o
amadurecimento, eles professem sua fé em Jesus. O
curso Filhos do Pacto é para preparar as crianças que
sentirem o desejo de professar sua fé.
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Hoje: José L. Espeschit, José Maria, José Carlos,
Natanias, Antonio Augusto, Zuelton.
Segunda-feira: Zuelton
Quinta-feira: José L. Espeschit

UPA - UNIÃO PRESBITERIANA DE
ADOLESCENTES
Louvamos a Deus pela vida de nossos adolescentes e
as atividades desenvolvidas para a honra e a glória do
Senhor: a classe de Escola Dominical, a participação
na Sexta Jovem e as atividades aos sábados, sempre
com muito entusiasmo . Que Deus a todos abençoe!
Lembramos a todos que no próximo domingo, dia 22,
quarto domingo do mês, teremos visita ao Hospital
Evangélico, junto com a UMP. Agende-se e participe
conosco!

CORAL INFANTO-JUVENIL
Cantaremos hoje à noite!
Uniforme: calça preta e blusa do coral.
Ensaio: 17h.

UNIÃO DA MOCIDADE
PRESBITERIANA - UMP

EXONERAÇÃO A PEDIDO DO IRMÃO
PRESB. MARCOS VIEIRA DE SOUZA

Sexta Jovem: Um Convite para a Juventude
"Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional. E não vos conformeis com este século, mas
transformai-vos pela renovação da vossa mente, para
que experimenteis qual seja a boa, agradável e
perfeita vontade de Deus." Rm 12.1-2

O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte recebeu documento do irmão Presb.
Marcos Vieira de Souza, solicitando sua exoneração
das funções do presbiterato.

Todas as sextas-feiras, às 20h, temos um encontro
para a juventude, aqui em nossa Primeira Igreja. Esse
é um momento de comunhão e crescimento em graça
e no conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Estamos estudando o tema: “Pós-modernidade: um
desafio para o jovem cristão”. Já estudamos sobre o
“pluralismo, relativismo, hedonismo, secularismo,
consumismo”.

Sendo sua firme decisão, tomada unilateralmente,
não cabendo qualquer alternativa ao Conselho da
Igreja, que resolve atendê-lo, fundamentado no que
afirma o Apóstolo Pedro, em sua Primeira Carta,
capítulo 5, nos versos 1 e 2, reconhecendo que o
exercício das lides presbiteriais deve ocorrer “sem
constrangimento, mas espontaneamente, como
Deus quer...”.
No documento, em resposta à declaração do irmão,
registra-se “a gratidão que rendemos a Deus pelo
tempo no qual O serviu no episcopado da Igreja de

Todos estes assuntos são de fundamental importância
no entendimento de nosso tema.
Venha estudar a Palavra de Deus conosco!
Esperamos por você!
ESCOLA DOMINICAL - SALA DA UMP
Participe conosco da classe de jovens. Todo domingo
às 9h, no terceiro andar, sala da UMP. O material
utilizado é o livro "Grandes Doutrinas da Graça volume 3". Venha aprender conosco!
HOSPITAL EVANGÉLICO
No próximo domingo, 22, é o dia da nossa visita ao
Hospital Evangélico. Momento em que oramos e
pregamos a Palavra de Deus aos enfermos. Este é um
trabalho muito importante e de grande edificação.
Sairemos da porta da igreja às 14h15min. ,
pontualmente. Participe também!

CRESCENDO NA EDIFICAÇÃO DO
LAR
Iniciamos, no domingo passado, mais uma turma
deste curso. Ainda há tempo para matricular-se!
Venha estar conosco na sala 403, em frente ao
berçário.

CLASSE DE CATECÚMENOS
Você que está desejoso de tornar-se membro de
nossa Igreja pela pública profissão de fé e batismo
e você que deseja conhecer melhor as doutrinas
bíblicas de nossa igreja, esta classe foi pensada
para recebê-lo.
Estamos nas primeiras aulas, então ainda há tempo
para fazer a sua matrícula. Informe-se com um dos
diáconos, à porta da igreja, e saiba onde nossa
classe está se reunindo. Você é bem-vindo.
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ESTUDO BÍBLICO
DOUTRINÁRIO
A doutrina da mordomia cristã pode ser
assim definida:
“Cada crente é mordomo de Deus para
administrar seu corpo, sua voz, seus bens
materiais, seu testemunho, seu tempo, ou
seja, mordomia cristã refere-se à
administração correta de todos os bens,
dons e talentos, que Deus colocou à nossa
disposição”.

NOTAS DE FALECIMENTOS
Comunicamos, com pesar, o falecimento de nossa
irmã Geraldina Couto, ocorrido nesta quinta-feira,
dia 12, na cidade de Curitiba, onde estava passando
um tempo com seus familiares. Comunicamos
também o falecimento de nosso irmão Jabes
Werner, irmão de nossa querida irmã Edmar.
Seu corpo foi sepultado na sexta-feira, dia 13,
na cidade de Alto Jequitibá. Rogamos ao Pai
Eterno o consolo do Espírito Santo a estas
famílias queridas.

FORMATURA
Quando o mordomo se sente dono dos bens
do seu senhor, ele trai o seu senhor. Quando
o mordomo deixa de cuidar com zelo e
fidelidade dos bens do seu senhor, ele tornase infiel.
Este é o tema que estamos estudando todas
as quintas-feiras, às 19h30min.
Venha crescer em graça e no conhecimento
de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo!

Recebemos, com alegria, o convite de formatura de
Melissa Cotrim Rocha, filha de nossa querida irmã
Oyane Cotrim, no curso de Comunicação Social da
Faculdade ESPM, no Rio de Janeiro.
A colação de grau aconteceu nesta semana, no dia
12 de março.
Parabéns, Melissa, por sua vitória e que o Senhor a
abençoe em sua vida profissional!

ORAI SEM CESSAR!
Convidamos a 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.
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CELEBRANDO O ANIVERSÁRIO
DA SEXTA IGREJA PRESBITERIANA
DE BELO HORIZONTE
Neste mês de março, estamos celebrando os
aniversários de diversas filhas da Primeira Igreja.
Hoje, por ocasião do culto da noite, o Rev. Ludgero
pregará na Sexta Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte e, em nome de da Igreja Mãe, levará a
saudação de todos nós no aniversário de nossa
querida filha.
Louvamos a Deus pela vida e trabalho da Sexta Igreja
e rogamos ao Senhor que continue a abençoá-la.

ORGANIZAÇÃO DE NOSSA QUERIDA
CONGREGAÇÃO EM IGREJA
No próximo domingo, uma comissão especial do
Presbitério Belo Horizonte, organizará nossa
Congregação do Bairro Nova Floresta em Igreja.
Louvamos a Deus por este momento festivo e
reconhecemos que as bênçãos de Deus continuam
sendo derramadas sobre a vida de nossa Primeira
Igreja.
Dezenas e dezenas de igrejas organizadas, de
entre estas, várias que viram nascer as suas
próprias filhas, que são netas da nossa Igreja, e o
trabalho continua, a mensagem do Evangelho
continua sendo pregada e muitas pessoas
alcançadas pela graça de Deus.
Louvamos a Deus pela vida do Rev. Sérgio, nosso
querido pastor, que se despede de nossa equipe
pastoral e assume suas responsabilidades como
novo pastor da igreja nascente.

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA DA PRIMEIRA
IGREJA PRESBITERIANA DE BELO
HORIZONTE

Oramos em favor dos presbíteros que comporão o
primeiro conselho daquela igreja, que Deus lhes
conceda sabedoria e prudência, pastoreando o
rebanho de Deus com alegria e espontaneamente.
Rev. Sérgio se despedirá de nós no dia 19 de abril,
domingo, quando pregará aqui em nossa Igreja, por
ocasião do culto vespertino.

Atendendo ao que preceitua a Constituição da Igreja
Presbiteriana do Brasil, juntamente com o Estatuto
da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte,
no uso de minhas atribuições, convoco a sua
Assembléia Geral Ordinária para se reunir no
domingo, 19 de abril do corrente ano, às
10h20min. , em seu templo, cito à Av. Afonso Pena
2655, para eleição do seu secretario de atas e para
ser informada sobre o balanço do ano de 2014 e
orçamento do ano em curso. Rev. Ludgero Bonilha
Morais – Presidente da Assembléia.

O boletim está disponível
no nosso site:
www.primeiraipbh.org.br
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DVD DO CENTENÁRIO
DA PRIMEIRA IGREJA
Temos um documento lindo e histórico que
marcou as comemorações do Centenário de
nossa Igreja. Queremos aproveitar este
momento em que todos estão participando
das restaurações de nosso templo,
especialmente com o desafio da reconstrução
do forro, para oferecer aos irmãos a
oportunidade de adquirir o DVD do
Centenário da Primeira Igreja e, assim,
contribuir para as construções forro,
iluminação e novo sistema de som que tanto
carecemos.
Estes DVDs estarão à porta da Igreja.
Estávamos oferecendo pelo valor de R$ 35,00
reais. No entanto, sendo motivadores de
ofertas especiais, deixamos a cada irmão o
critério para esta oferta especial. Leve um e
deixe a sua oferta num envelope, registrando
nele “oferta – DVD”. Contamos com a
generosidade de todos os irmãos.
Ficamos felizes, pois você levará um
belíssimo relato das celebrações do nosso
Centenário. Aproveite para levar para amigos
e parentes seus. Eles, certamente, vão
gostar.

15/03
Amanda Louise Rickli Séllos - (31) 3466-8722
Juliana Melgaço Silveira - (31) 3309-0657
Luisa Vilela Paes Figueiredo - (31) 3491-9762
Rosa Monica de Almeida Cardoso - (31) 3221-3054
16/03
João Guido Costa Galvão - (31) 3564-6950
17/03
Raquel Mendes Franco Rodrigues de Oliveira
(31) 3498-3142
18/03
Letícia Vince Ribeiro - (31) 3461-5836
Martha Brant Heringer - (31) 3281-5225
Patricia Barbosa Nogueira - (31) 3222-8791
19/03
Cátia Aparecida de Oliveira Gomes - (31) 3582.6315
Jéssica Machado de Souza - (31) 3484-2297
20/03
Alba Furtado Ribeiro - (31) 3427-0565
Helmut Alexander Riegg - (31) 3332-1268
José Paulo dos Santos - (31) 3422-4145
Marco Antonio Queiroz Cassete - (31) 3225-4017
Murilo José França - (31) 3287-1072
Natalia Braz Cota - (31) 3221-2356
Rizza Rodrigues Chaves Caldeira - (31) 3432-3064
21/03
Bruna Furtado da Fonseca - (31) 9600-6865
Procópio Cardozo Neto
Rosilene Tavares Pereira - (31) 3309-4819
Waldir Dias Duarte - (31) 3332-3914
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