Domingo,
1º de março de 2015
Av. Afonso Pena, 2.655 - Funcionários

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Reunião de Oração:
Terça-feira, dia 03, às 8h30min. e 14h30min.
Departamento Responsável: Henriqueta Bergo
Relatora: Maria Alba - 3225 5875 ou 9618 3166
Quarta-feira, dia 04- Reunião Plenária, às
14h30min.
Local – Salão Social da Igreja.

Hoje:
Equipe 1 – Jandira Ferreira Lima
Rua Matriz, 129 – Venda Nova
Tel.: 3451- 4430
Próximo domingo:
Equipe 1 – Olga Marins Porto, Rua Caldas, 15/302 –
Carmo
Tel.: 3281 - 5719

DIÁCONOS DE PLANTÃO

UMP - UNIÃO DA MOCIDADE
PRESBITERIANA
A presidente convoca todos os membros da UMP
para a reunião plenária a se realizar hoje, 01/03, na
sala da UMP, pontualmente às 17h em primeira
convocação e, não havendo quorum, às 17h30min,
em segunda convocação. Jovem, se você ainda não
é membro da UMP, mas gostaria de tornar-se,
venha participar conosco também!

Hoje: César, João, Paulo Cassete, Sergio Linares,
Ariel, Jessé Oliveira e Ricardo Serra.
Segunda-feira: Sergio Linares
Quinta-feira: Ariel

UPA - UNIÃO PRESBITERIANA DE
ADOLESCENTES
Tome nota de nossas
programações desta semana!

UCP - UNIÃO DE CRIANÇAS
PRESBITERIANAS
UCJ - UNIÃO PRESBITERIANA DE JUVENIS
Todas as crianças estão convocadas para a reunião
plenária hoje, às 17h30min. , aqui na igreja, logo
após o ensaio do Coral Infantil.

Dia 06 – Sexta Jovem
Dia 07 – primeiro sábado do mês - Decadum – Debate
sobre o capítulo 01 do Livro “Poder da
Integridade” – Tema do Capítulo “VALOR
INSUPERÁVEL”.
Local do decadum: avisaremos durante a semana.

Não deixe de participar dessa importante reunião
em que iremos decidir as programações do
semestre.

CRESCENDO NA EDIFICAÇÃO DO LAR
ACESSE O NOSSO SITE:

www.primeiraipbh.org.br

No próximo domingo, dia 08, iniciaremos a nova
turma do curso "Crescendo na Edificação do Lar". Se
você está interessada neste curso e ainda não fez
sua matrícula, não perca tempo: faça ainda hoje!
Aguardamos vocês!

2

JUNTA DIACONAL
Convocamos os irmãos para a Plenária no dia 02/03,
segunda-feira, após a reunião de oração.
Frederico Mendes

VIAGEM DO REV. LUDGERO
Rev. Ludgero, atendendo convite da Igreja
Presbiteriana de São José do Rio Preto, São Paulo,
participa das celebrações do aniversário daquela
igreja irmã, como seu pregador. Nesta segundafeira, estará de volta a Belo Horizonte. A Prof.
Regina Helena o acompanhará. Oremos em favor
de nosso pastor.

INÍCIO DAS AULAS DO INSTITUTO TEOLÓGICO
“JOHN KNOX” – AULA INAUGURAL

FORRO DO TEMPLO
Nesta semana, todo o forro foi tirado. Cremos que
podemos voltar a utilizar o templo para os cultos de
domingo, ainda que precariamente. As obras de
restauração deverão começar oportunamente.
Um grande desafio está diante de nós, visto que nos
encontramos perante uma necessidade premente
pelas obras desta restauração que não foram previstas
em nosso orçamento. Deus, certamente, haverá de
nos abençoar.
Teremos, dentro de alguns dias, os valores desta obra.
Apelamos aos membros de nossa Igreja e contamos
com a generosidade e disponibilidade para que todos
participemos desta empreitada.

CULTOS REALIZADOS NO SALÃO SOCIAL
“JOÃO CALVINO”

As aulas de nosso Instituto recomeçam nesta semana,
nas terças e quartas- feiras. Damos graças a Deus
pelos novos alunos e teremos um momento especial
neste domingo, quando prega o Rev. Folton, em sua
aula inaugural.

Louvamos a Deus pela maneira ordeira e a
compreensão de todos, quando, no domingo passado,
tivemos que descer para o Salão Social “João Calvino”
e ali realizamos os cultos dominicais de nossa Igreja.

Os módulos iniciais serão: Nas Terças-feiras –
Princípios de Interpretação Bíblica – aulas ministradas
pelo Rev. Folton Nogueira da Silva e nas Quartasfeiras – Princípios da Teologia Reformada –
ministradas pelo Rev. César Guimarães do Carmo.

Foi um momento precioso de congraçamento da Igreja
em que tivemos oportunidade de manifestar ao Senhor
nossa gratidão por ter-nos preservado de um acidente.
Agradecemos a todos os que se empenharam para
que o salão estivesse em ordem para receber todos
os irmãos.

Hoje, portanto, por ocasião do culto da manhã teremos
a “aula inaugural” deste ano de 2015.
Agradecemos ao Rev. Folton por ter aceito o nosso
convite para proferir esta “aula inaugural”, dando a ele
as nossas boas-vindas como professor de nosso
Instituto Teológico.

REVISTAS DA ESCOLA DOMINICAL
As aulas de nossa Escola Dominical estão
fundamentadas no livro escrito pelo Rev. Leandro
Lima, tratando das doutrinas básicas da Fé Cristã.
Ainda temos alguns livros que podem ser
disponibilizados aos irmãos que ainda não o
adquiriram. Eles estão sendo vendidos na Livraria
de nossa Igreja. Procure ainda hoje.
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DIA DA MULHER E DO HOMEM
PRESBITERIANOS
No mês de fevereiro, comemorou-se o Dia da
Mulher e o Dia do Homem Presbiterianos.
Registramos nossa homenagem a estes
queridos irmãos e irmãs que, envolvidos na vida
da Igreja, são instrumentos nas mãos de Deus
para a proclamação da Palavra de Deus.
No dia de ontem, sábado, programou-se um
encontro, promovido pela SAF e UPH de nossa
Igreja com a finalidade de celebrar estas datas
do calendário da Igreja Presbiteriana do Brasil.

CENTENÁRIO DA IGREJA
PRESBITERIANA DE NOVA LIMA
A Igreja Presbiteriana de Nova Lima é a primeira
filha de nossa Igreja. Neste mês de março,
nossos queridos irmãos comemoram o seu
centenário e a Primeira Igreja participará destas
celebrações. Neste domingo, o Conjunto
Orquestral de Sinos estará ali presente,
participando do culto de abertura das
celebrações desta data. No próximo domingo,
dia 8 de março, o pregador será o Rev. Ludgero
que, acompanhado do Coral Masculino de nossa
Igreja, estará ali presente representando a
“Igreja Mãe”.
Alegramo-nos muito com a nossa filha dileta e
rogamos a Deus as Suas mais preciosas e
constantes bênçãos sobre nossos irmãos,
membros da Igreja Presbiteriana de Nova Lima.

SANTA CEIA
No próximo domingo, segundo domingo do
mês, teremos oportunidade de participar da
Ceia do Senhor. É um momento muito especial
na vida da Igreja, quando nos reunimos em
comunhão com nosso Senhor e com os irmãos.
Pregaremos-nos durante a semana para esta
celebração comunitária.
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01/03
Marta Lemos Barbosa - (31) 3223-1734
02/03
Arthur Traverso Bitencourt - (31) 3284.5986
Denise Chaves Werner Lanza Campolina - (31) 3581-1807
Sérgio Pinto Júnior - (31)3088-1465
Veronica Ferreira Cury - (31) 3653-2144
03/03
Ana Clara Nunes Ribeiro - (31) 3564-2280
Richard Wagner Andrich de Freitas Santos
(31)2511.5748
04/03
Ana Paula Caldeira Miranda dos Santos - (31) 3497-2597
Priscila Barbosa Gonçalves Moreira - (31) 3462-7396
Vinícius de Oliveira Alves - (31) 3022-2218
05/03
André Zorzin Gomes - (31) 3567-9308
Clementina Ilse Jordão - (31) 3226-2190
Fátima Jovita Borges de Morais Freitas - (31) 3284-1094
Marco Túlio Cerbino Batista Filho - (31) 3309.5363
Raquel Novais da Silva - (31) 3582-9598
Samuel Rezende - (31) 3467-2741
06/03
Armindo Furtado de Oliveira - (31) 3468-2879
Daniel Cunha Elias - (31) 3371-5737
Lídia Gonçalves Botelho - (31) 3485-2255
Terezinha Morais Grizoli - (31) 3213-0359
07/03
André Gustavo Costa - (31) 3421-4305
Maria Braz Boaventura - (31) 2127-1939
Paulo José Campos Pires - (31) 3444-9406

