Domingo,
26 de junho de 2016

DECISÃO DO CONSELHO DA PRIMEIRA
IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE
O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte, diante do que foi decidido na reunião
ocorrida no dia 03 de junho de 2016, por meio da
qual deliberou encerrar as atividades pastorais
atribuídas ao Rev. Ludgero Bonilha Morais, na
condição de Pastor Titular desta 1ª IPBH, a partir do
dia 1º de janeiro de 2017 e recebendo o inteiro teor
da decisão proferida pela Comissão Executiva do
Presbitério Belo Horizonte – PBHZ, em sua reunião
de 04 de junho de 2016; e
Considerando que essa apreciação decorre da
necessidade de observar, a cada triênio, a
renovação ou não do convite aos Pastores, para, se
for o caso, permitir a busca de novo campo para o
desenvolvimento de seu pastoreio, o que vem sendo
aplicado nesta Igreja ao longo dos anos por absoluto
amor e respeito à Obra de Deus e aos seus
predicados, bem como aos próprios Pastores
durante toda a sua permanência no Quadro Pastoral
desta Igreja; e Atendendo-se a um fator de
extremada relevância que são os quase quarenta
(40) anos de pastoreio do Rev. Ludgero Bonilha
Morais à frente desta Igreja; e
Reconhecendo os vários anos de um pastoreio
íntegro, efetivo, responsável pela preservação de
toda a base doutrinária, litúrgica e teológica do
Presbiterianismo, adotado pela Constituição da
Igreja Presbiteriana do Brasil e pelos seus princípios
de liturgia, em todo o tempo dedicado ao púlpito da
1ª IPBH, com extremado amor e dedicação, doação
de sua própria saúde e vida à causa do Evangelho; e
Reconhecendo a grande representatividade que o
Rev. Ludgero exerceu ao longo de todo o seu
ministério na 1ª IPBH, sendo homenageado e,
sobretudo, honrado pela Membresia desta Igreja e
de tantas outras Igrejas até em nível internacional,
dada a sua ampla atividade eclesiástica que lhe foi
conferida por vários anos pelo mais alto Concílio da
IPB – o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do
Brasil; e
Não deixando de reconhecer que o pastoreio
desenvolvido pelo Rev. Ludgero Bonilha Morais
contribuiu para a expansão do Evangelho no entorno
desta Capital, com a plantação de diversas Igrejas
Presbiterianas,
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R E S O L V E:
1 - Em perfeita harmonia entre todos os seus
Presbíteros, mediante ponderação, equilíbrio e em
profunda demonstração de amor e respeito à Santa
e Bendita Palavra de Deus e assim à Constituição da
Igreja Presbiteriana do Brasil, comunicar à Comissão
Executiva do Presbitério Belo Horizonte, na pessoa
de seu Presidente, Rev. César Guimarães do
Carmo, reafirmando a decisão tomada em reunião
de 03 de junho, que o Conselho da 1ª IPBH não
renova a indicação do Rev. Ludgero Bonilha Morais
para integrar seu Quadro de Pastores a partir do dia
01 de janeiro de 2017;
2 – Em face do pedido de licença para tratamento de
saúde, feito publicamente pelo Rev. Ludgero Bonilha
Morais no púlpito da Primeira Igreja no dia
05/06/2016, conceder-lhe vencimentos integrais, até
31 de dezembro de 2016, nos moldes do que
estabelece o artigo 41, da Constituição da Igreja
Presbiteriana do Brasil;
3 – Oferecer, ouvida a Igreja, mediante convocação
do Conselho da 1ª IPBH, em Assembleia Geral
Extraordinária, o título de Pastor Emérito ao Rev.
Ludgero Bonilha Morais em reconhecimento ao
serviço prestado à Primeira Igreja ao longo dos
anos, nos termos do artigo 44, da CI/IPB;
4 – Enviar expediente ao Presbitério Belo Horizonte
para que, nos termos do disposto no § 1º, do artigo
33, da CI/IPB, seja designado Pastor Efetivo para a
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte até
31 de dezembro de 2016;
5 – Comunicar o inteiro teor deste Documento à
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, no
primeiro culto matutino subseqüente à sua aprovação,
colocando à disposição dos interessados cópia para
efeito de seu conhecimento, em respeito a toda a
Membresia da 1ª IPBH, ao Conselho desta Igreja e ao
Rev. Ludgero Bonilha Morais, de modo a se preservar a
boa ordem e harmonia nas relações que devem ser alvo
das ricas e copiosas misericórdias de Deus, renovadas
a cada manhã sobre a vida do Seu povo, para honra e
glória de Seu Santo e Excelso Nome. Belo Horizonte,
21 de junho de 2016.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1:
Marina de Ávila Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel.: 3261.6074
Próximo Domingo:
Equipe 2:
Rizza Rodrigues Chaves Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel.: 3432.3064

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Reunião de Oração:
Terça-feira dia 28/06 às 8h30min e 14h30min
Departamento Responsável: Terezinha Lara
Relatora: Célia - Tel: 3023.6316
Reunião Executiva:
Terça feira dia 28/06 às 15 horas
Contamos com a presença das sócias na reunião de
oração e também contamos com a presença da
diretoria e relatoras na executiva.
“As tuas mãos me fizeram e me formaram; dá-me
inteligência para entender os teus mandamentos.”
Salmo 119.73

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Marco Vince, Frederico Porto, Guilherme,
Nei Ovídio, Leandro Gomes, Marco Cassete
Segunda-feira: José Carlos
Quinta-feira: José L. Espeschit
Sexta-feira: José Maria
A SAF oferecerá:
Oficinas de Culinária por meio do trabalho voluntário
de nossas sócias. Os recursos arrecadados serão
destinados para nossa Secretaria de Ação Social.

ACAMPAMENTO INVERNO – 2016

Faça sua inscrição:

Oficina I: Pratos principais
UCP-UPJ
Data: 18/07 a 23/07
Tema: Quem é Jesus?
Preletor: Rev. Daniel Justiniano
UPA
Data: 25/7a 30/07
Tema: IGREJA – Corpo de Cristo
Preletor: Sem. Bruno Melo
Inscrições a partir de Julho.

Ministrante: Rosane Arumáa
Dia: 29/06/2016
Horário: de 15 às 17 horas.
Local: Salão João Calvino e cozinha.
Vagas: 10
Taxa de colaboração: R$ 20,00
Inscrições até dia 26.06.2016, com Valéria –
Telefone: 9211.9733
email: vmoliveira0330@gmail.com
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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 a
Deus e meditam em Sua Palavra. Durante este
semestre temos estudado as cartas de Paulo a
Timóteo. Se você ainda não participa, não perca essa
oportunidade. Esperamos por você.

Tivemos a oportunidade de nos reunirmos com
nossos irmãos e também termos um momento de
edificação espiritual. Agradecemos a todos que
ajudaram na organização e a todos que estiveram
conosco ali.

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!

No último domingo, 19/06, por ocasião do culto da
noite os jovens de nossa igreja estiveram visitando a
Congregação Belém situada no bairro São Salvador.
Agradecemos a todos que têm participado desse
ministério.

CONGREGAÇÃO BELÉM

ESCOLA DOMINICAL
Convidamos os jovens para estarem conosco todos os
domingos às 09h, na sala da UMP para juntos
estudarmos a apostila ''As Grandes Doutrinas da
Graça - volume 4" do Rev. Leandro Lima. Hoje,
excepcionalmente, estaremos no Templo participando
da aula especial com o Dr. Parcival Módolo.
HOSPITAL EVANGÉLICO
Hoje, 26/06, às 14h30min faremos a nossa visita aos
enfermos e seus acompanhantes no Hospital
Evangélico. Sairemos da porta da igreja às 14h15min;
quem precisar e quem puder oferecer carona chegue
às 14h10min para fazermos a divisão nos carros.
Esperamos por todos os jovens para juntos levarmos
uma Palavra de conforto àqueles que estão passando
por momentos difíceis.

CRISTIANISMO TOTAL - FAÇA SUA INSCRIÇÃO
Este ano o Cristianismo Total acontecerá nos dias 08
e 09 de julho em nossa igreja. As inscrições estão
abertas desde o dia 04/04. Acesse o site
www.cristianismototal.eventize.com.br para fazer sua
inscrição.

“NA ROÇA”: UPA + UMP
No último sábado, 18/06, a UPA e a UMP de nossa
igreja se reuniram na programação social "Na Roça''.
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Para mais informações encaminhe um email para:
cristianismototal2016@gmail.com

NÃO DEIXEMOS DE CONGREGAR!
“Não deixemos de congregar-nos como é costume
de alguns; antes, façamos admoestações e tanto
mais quanto vedes que o Dia se aproxima”. Hb 10.25

UM BREVE TESTEMUNHO!
Quando divulgamos o número do Disque Paz,
estamos evangelizando através do telefone. Esta
placa luminosa que está sobre a guarita de nossa
igreja é vista por transeuntes da rua Ceará e não
são poucos os que ligam para pedir uma oração.
Tristes, abatidos por problemas diversos, acabam
abrindo seus corações e descobrimos que muitos
estão afastados dos caminhos do Senhor. E temos a
oportunidade de falar do amor de Jesus e o seu
perdão.
No final do mês de maio, ao ouvir os recados da
nossa caixa de mensagens, como o faço todos os
dias, lá estava uma voz bastante embargada e triste
pedindo ajuda. Parei os recados e liguei para
conhecê-la. E quando me atendeu ficou muito
surpresa e disse ter recebido nosso cartão de sua
irmã e foi logo dizendo: Vou ligar, mas não acredito
que me retornarão. Já no início da conversa percebi
que era necessário uma conversa presencial. Uma
jovem solteira, 37 anos, estudante de direito,
traumas de infância, ex modelo etc, trazendo no
rosto as marcas do sofrimento e o coração cheio de
mágoas e decepções. Faz tratamento para
depressão, e toma vários medicamentos. Já buscou
ajuda em várias igrejas evangélicas. Nos disse ter
encontrado nesse ministério o apoio de que tanto
procurava. Foi meu último fôlego. Agora deseja
prosseguir nos caminhos do Senhor. Quer ser
discipulada e dar sua pública profissão de fé.
Pedimos orações por ela e também pelo nosso
ministério.

Literatura distribuída nos meses de Maio e
Junho:
600 cartões de visitas
600 folhetos
50 cartazes
10 Aconselhamentos

A Palavra de Deus nos convida a estarmos
congregados. Por valorizar este convite é que nossa
igreja oferece a todos os seus membros e visitantes,
oportunidades de crescimento espiritual não somente
aos domingos, mas também durante toda a semana.
Anote em sua agenda, e venha congregar conosco!
Segunda-feira: Reunião de oração às 19h30min.
Recomenda-nos a Palavra de Deus: “Orai sem
cessar”.
Terça-feira: Às 8h30min e 14h30min, reunião de
oração da SAF (Sociedade Auxiliadora Feminina).
Disse Jesus: Orar é um dever de todo cristão,
precisa ser sempre, sem esmorecer, Lc 18.
Quarta-feira: Às 8h, reunião de oração no salão
social da igreja, sob a condução do casal Pb. Prof.
Cassiano e D. Marta. Venha orar conosco!
Quinta-feira: Às 19h30min, temos nosso Culto de
Estudo Bíblico Doutrinário.
Venha estudar a Palavra de Deus conosco e crescer
em graça e no conhecimento de Nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo.

VISITANTE
ILUSTRE!
Louvamos a Deus
pela presença em
nossa Igreja, neste
final de semana,
do Dr. Parcival Módolo.
Além de ser o preletor
do II Seminário de
Música, organizado pelo CEPEM, será ele o
pregador dos cultos matutino e vespertino.
Querido Maestro, receba nosso abraço e gratidão!

5

ESCOLA DOMINICAL - CLASSE CONJUNTA
Hoje, 26/06, as classes de adultos, a partir da UPA,
estarão no Templo participando da aula que será
ministrada pelo Dr. Parcival Módolo, palestrante do II
Seminário de Música. Participemos com alegria!

II SEMINÁRIO DE MÚSICA
Louvamos a Deus pela organização e realização do II
Seminário de Música pelo CEPEM (Centro
Presbiteriano de Estudos Musicais) de nossa Igreja.
Agradecemos a toda equipe do CEPEM, em especial,
ao Pb. Maestro César Timóteo pelo empenho e
dedicação a esta preciosa Escola de Música. Que
Deus o abençoe e o renove a cada dia!

LIVROS PARA O SEMINÁRIO
O CEPEM selecionou 2 livros para aqueles que
desejam aprofundar seus conhecimentos sobre arte,
a fim de entender os princípios que devem reger a
arte cristã e litúrgica. As indicações foram aprovadas
pelo palestrante Dr. Parcival Módolo. Os títulos são de
autoria de H. R. Hookmaaker (1922-1977), um dos
principais críticos culturais e historiadores
protestantes do século XX.
"A arte moderna e a morte de uma cultura", bestseller, publicado em 1970 no Reino Unido: uma obra
essencial para os que desejam compreender a
produção musical, as artes visuais e todos os tipos
de arte. Através de um estudo acurado sobre a
história da arte ocidental, o autor aponta o abandono
das crenças fundamentais e suas implicações para
nossa caminhada cristã.
"A arte não precisa de justificativa" é uma leitura para
todos aqueles que desejam usar seus talentos para a
glória de Deus da melhor maneira possível. O autor
discorre sobre as diretrizes e normas para se produzir
arte, executá-la e entendê-la segundo os princípios
bíblicos.
Estes dois títulos estão disponíveis para compra na
entrada da igreja ou em nossa livraria.
6

Hoje:
Henrique Medeiros Rodrigues Paschoal
27/06
Alexandre Pereira Arantes
Saulo Siqueira de Castro
28/06
Fabíola Carvalho de Almeida Lima Baroni
Jorge Tomas Lehman
Pedro Sebastião de Aguiar
29/06
Ivete Lessa Poubel
Márcia Maria Rosa Garretto Milagres
01/07
Andrei Ricarte de Almeida Pupo Domiciano
Jessé de Oliveira
Raphael do Rêgo Pacheco Santos

