Domingo,
5 de abril de 2015
Av. Afonso Pena, 2.655 - Funcionários

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Reunião de Oração - terça-feira, 08/04, às
8h30min. e 14h30min.
Responsável: Rosa Ziller
Relatora: Leila Gibram

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Fernando Boson, Éder Mello, Frederico
Mendes, Paulo Gibram, Claudio Murilo, William
Fernandes, Armando Melilo
Segunda-feira: Fernando Boson

Hoje:
Equipe 1
Déa Maria Ribeiro
Praça Raul Soares, 265/1202 – Centro
Tel.: 3291-8837
Equipe 2
Iraídes Silveira Carvalho
Rua Volta Grande, 313 – Sagrada Família
Tel.: 3046-3784
Próximo domingo:
Equipe 1
Lea Santos de Oliveira
Rua Adolfo Pereira, 233/31 – Anchieta
Tel.: 3223-7227
Equipe 2
Leir Ferreira Gomide
Rua Muzambinho, 488/302 – Serra
Tel.: 3282-7049

Quinta-feira: Éder Mello

CORAL JUVENIL
Hoje não haverá ensaio, devido ao feriado. Aproveite
para descansar, aproveitar em família e agradecer
pela vinda de Jesus e Sua ressurreição!! Próximo
domingo , voltaremos com ensaio normal.
Boa semana a todos!

NOTA DE AGRADECIMENTO
Nós, Priscila, Thiago e Victor Baêta, transmitimos à
querida Primeira Igreja Presbiteriana o nosso
agradecimento pelas orações, ligações telefônicas e
pelo carinho de todos os irmãos para conosco, em
virtude da intervenção coronariana sofrida pelo
Domingos, dia 30/03. Ele passa bem e está se
recuperando.
Ao Nosso Deus seja toda a Glória, a Honra e o
Louvor!
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PALAVRAS DE SAUDAÇÃO E
AGRADECIMENTO DA IGREJA
PRESBITERIANA DA ILHA DOS
ARAÚJOS – GOVERNADOR
VALADARES
O Coral Masculino de nossa Igreja volta de sua
viagem, feita no último final de semana, trazendo
palavras de saudações e apreço daquela querida
Igreja irmã.
Estivemos lá celebrando com os irmãos o
47.ºAniversário da Igreja da Ilha.
O nosso pastor nos acompanhou e Deus nos usou
grandemente para a sua glória e a divulgação da
Palavra de Deus, tanto falada como cantada.
Agradecemos muito a todos os irmãos que nos
acompanharam com suas orações e interesse.
Deus seja servido receber a nossa mais profunda e
terna gratidão.

LIVRARIA
As Aventuras de Mariana – Quero ser médica
Autora: Tia Marta (categoria:infantil)
É um lindo livro, com ilustrações encantadoras e
mensagem doce e cativante. Vem acompanhado
de um CD com áudio, no qual a própria autora
conta a história.
“A vida é cheia de desafios. Mariana quer usar
verdades bíblicas para ajudar as crianças a
superar cada um deles. Em Quero ser médica,
Mariana lida com frustração, saudade, paciência e
alegria de ver a mão de Deus em tudo.”

CENTENÁRIO DA 8.ª IGREJA
PRESBITERIANA DE MANTIMENTO
O Coral Masculino de nossa Igreja juntamente com
nosso pastor participarão das cerimônias de
comemoração do Centenário da 8ª Igreja
Presbiteriana de Mantimento, no interior do Estado
de Minas Gerais.
Nos dias 16 e 17 deste mês, estarão em viagem para
aquela cidade levando a mensagem do Evangelho
eterno do Senhor Jesus Cristo.
Rogamos a todos que acompanhem o coral de nossa
igreja com as suas orações.

Para entender a Bíblia
Autor: John Stott
O que é a Bíblia?
Por que ela foi escrita?
Como interpretá-la?
”Para entender a Bíblia" fala da história, da
teologia, da autoridade, da geografia e da
interpretação da Bíblia. Dos textos complicados e
misteriosos às aparentes contradições, John Stott
guia o leitor pelas páginas das Escrituras
desafiando a própria fé e a espiritualidade
superficial de nossos dias.”

REV. EDSON NA
CONGREGAÇÃO BELÉM
Hoje a noite, por ocasião do culto vespertino, o Rev.
Edson pregará e ministrará a Ceia na congregação
Belém. Oremos em favor deste trabalho.

O boletim está disponível
no nosso site:
www.primeiraipbh.org.br
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REV. HIRALAL SOLANKI,
ILUSTRE VISITANTE

VIAGEM DO REV. LUDGERO

Vindo da Índia, o Rev. Solanki nos alegra com a
sua presença neste dia. Damos graças a Deus
pelas notícias que ele nos traz a respeito do
trabalho do Rev. Marco Antonio, que já tem sob sua
responsabilidade três pontos de pregação, um em
Goa, outro Bombaim, Pune.

Como é do conhecimento de toda a Igreja e de
seu Conselho, o Rev. Ludgero participará da
primeira iniciativa missionária do Rev. Raimundo
Montenegro em terras albanezas. Sua viagem
será dos dias 18 a 28 de maio, quando participará
de um congresso para pastores daqueles dois
países.

A ALBANIA E KOSOVO

Neste momento, estão entrevistando pastores
evangelistas que trabalharão nestas três
localidades, sob a orientação pastoral do Rev.
Marco.
Rev. Solanki será o pregador no Culto da
Ressurreição nesta manhã e ,certamente, haverá
de ser uma bênção na vida de todos nós, trazendo
a mensagem do Senhor aos nossos corações.

Agradecemos a Deus pela vida de irmãos que
estão colaborando com esta viagem missionária
de nossa Igreja e pedimos a todos que
acompanhem o nosso pastor em oração, rogando
ao Senhor que seja ele usado para a glória de
Deus e o progresso do Evangelho naqueles dois
países tão carentes da Palavra de Deus.

PRIMEIRO DE MAIO – PREPARE-SE!
ção.
Estamos chegando no dia da nossa confraterniza
os
tem
Uma data tradicional da Primeira Igreja, quando
nosso
a oportunidade de, juntos, exaltarmos o nome de
as
e
r
amo
Deus, reafirmarmos os laços de nosso
relações da família da fé.
ando

Agende-se e programe estar conosco, particip
com alegria e entusiasmo!
1.º de maio – sexta- feira.

Aguarde nossas próximas informações que estarão
ja.
disponíveis nos boletins dominicais de nossa igre
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UMP
SEXTA JOVEM
Na próxima sexta-feira, dia 10/04, às 20h, nossa Sexta Jovem estará incluída no Congresso Cristianismo Total, promovido pela
Federação de Mocidades do Presbitério Belo Horizonte. Convidamos todos os jovens a participarem conosco!
Inscrições pelo site: www.cristianismototal.eventize.com.br
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DOMINGO DA RESSURREIÇÃO
Nossa programação especial deste domingo:
6 horas – Culto da Ressurreição, com a
celebração da Santa Ceia do Senhor
7h30min. – Café da manhã comunitário
9 horas – Escola Dominical
Não teremos o culto das 10h20min.
19 horas – Culto da noite
Participemos todos, com alegria, lembrandonos que o túmulo está vazio e se Cristo
ressuscitou, nossa fé não é vã.

ANOTE AS PROGRAMAÇÕES
DIRECIONADAS AOS CASAIS DE
NOSSA IGREJA

05/04
Adiel Rodrigues Miranda
Daniel Pinto Monteiro de Oliveira
Gláucia Martins Rocha
Helena Matilde Emma Jordão
06/04
Edith Medeiros de Oliveira
Eunice Fernandes Oliveira
Nilcemar Rickli
Rafael Campos Penido Werner
Rosane Poggiali Magalhães Arumaa
07/04
Cristina Grossi de Morais
Edilene Pereira Santos
Matheus Rafael Souza Bussinger
08/04
Eny Augusta V. de Oliveira

02 de maio:
Reunião no salão social de nossa igreja - Rev.
Ludgero Morais

09/04
Daniel Bitencourt Rebouças
Lílian Werner Martins

20 de junho:
Jantar dos namorados

10/04
Eleonora de Oliveira Santos

22 de agosto:
Reunião no templo, aniversário da igreja - Rev.
Augustus Nicodemus

11/04
Cláudia Mara F. Boy de Oliveira
Mateus Bernardes Falcão

18 de outubro:
Reunião no salão social da igreja - Rev. Edson
20 a 22 de novembro:
Retiro espiritual de casais

FRALDAS NO VARAL
Nasceu o pequeno Marcus Arumaá Sarmento, filho de
nossos irmãos Ester e Carlos, ocorrido nesta segundafeira, 30 de março, nos Estados Unidos da América. O
pequenino Marcus nasce com 3 quilos e 990 gramas e 54
centímetros de plena saúde e beleza.
Aos avós Paulo e Rosane, Eurico e Cleusa, nossos
parabéns! Aos pais nosso carinhoso abraço e ao
pequenino Marcus as nossas boas-vindas. Que o Senhor
Deus possa sustentar esta tenra vida e que cresça para a
alegria de seus pais e a glória do nome de Jesus.
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