Domingo,
3 de maio de 2015
Av. Afonso Pena, 2.655 - Funcionários

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Reunião de Oração
Dia 05/05, terça-feira, às 8h30min. e 14h30min.
Departamento responsável: Rosa Ziller
Relatora: Leila Nícia Gibran Silva - 3344.6295
Reunião Plenária
Dia 06/05, quarta-feira às 14h30min.
Culto de aniversário da Federação Belo Horizonte
Dia 09/05, sábado às 15h00.
Local: Igreja Presbiteriana de Nova Lima
Rua Tiradentes, 110 – Centro – Nova Lima - MG

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje:
Equipe 1:
Olga Martins Porto
Rua Caldas, 15/302 – Carmo
Tel.: 3281-5719
Equipe 2:
Eny Augusta V. de Oliveira
Rua Emílio Vasconcelos Costa, 152 – Cruzeiro
Tel. : 3223-2065
Próximo domingo:
Equipe 1:
Odete Vieira Alves
Rua Itapema, 105/102 – Anchieta
Tel.: 3225.3665
Equipe 2:
Vera Terezinha Santoro
Rua Assunção, 308/201 – Sion
Tel.: 3285.2055

Hoje: Fernando Boson, Éder Mello, Frederico
Mendes, Paulo Gibram, Cláudio Murilo, William
Fernandes, Armando Melillo
Segunda-feira: Frederico Mendes
Quinta-feira: Paulo Gibram

UCP e UPJ
Teremos uma programação HOJE da UCP e UPJ.
Estará conosco um presbítero para falar sobre o
seu chamado. Será uma ótima oportunidade para
as crianças aprenderem mais sobre esse
importante trabalho.
Local: 1ªIgreja Presbiteriana de BH
Horário: 17h30min (logo depois do ensaio do
coral infantil que será às 16h30min)
IMPORTANTE: Recolheremos nesse domingo a
contribuição mensal de R$10,00/ membro para
cobrirmos eventuais despesas com as
programações.
Contamos com a presença de todos.
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UMP
ESCOLA DOMINICAL
Hoje, continuaremos estudando a lição 6 do livro
“Grandes Doutrinas da Graça” – vol. 3 às 9horas na
sala da UMP. Todos os jovens estão convidados a
aprender juntamente conosco a Palavra de Deus.
REUNIÃO PLENÁRIA
A presidente convoca todos os membros da UMP
para reunião plenária a realizar-se dia 09/05 na sala
da UMP às 19h em primeira chamada e, não
havendo quorum, às 19h30min, em segunda
chamada.
Jovem, se você ainda não é membro da UMP, mas
gostaria de tornar-se, venha participar conosco
também!

UPH
O presidente da UPH informa que haverá reunião
da Federação juntamente com a Diretoria da UPH
no dia 06 de maio, quarta-feira às 20horas na
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.

VIAGEM DO REV. LUDGERO
No dia 18 deste mês nosso pastor estará viajando
para Albânia e Kosovo, participando de uma série de
conferências naqueles dois países. Serão 8
palestras e algumas devocionais nos 10 dias que
passará nas terras Albanesas. Estará sendo
recebido pelo Rev. Raimundo Montenegro e
hospedado pelos missionários brasileiros residentes
naqueles países.
Esta viagem está sendo feita em nome da Primeira
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, em mais uma
iniciativa missionária e ajuda aos trabalhos que têm
sido realizados pelo Rev. Raimundo, no início de
suas atividades naqueles campos Europeus.
Solicitamos a todos que acompanhem o nosso
pastor com as suas orações. Ele certamente
mandará de lá as suas notícias que serão
comunicadas pelos endereços eletrônicos que a
Primeira Igreja possui.

FRALDAS NO VARAL
Nasceu na Maternidade Mater Dei, no dia 28 de
abril, terça-feira, aproximadamente 11h20min, o
pequenino Jônatas Faria Melo, filho de nossos
queridos irmãos Bruno e Clara.
Nos sentimos imensamente felizes com esta notícia
tão preciosa e oramos para que o pequenino
Jônatas cresça para o louvor de Deus e a alegria
sempre renovada de seus pais. Aos avós maternos,
Mauro Ângelo e Maria das Graças e paternos, Eder
e Ana Lúcia e a toda a família, registramos nosso
abraço e nossas orações.
Seja bem-vindo, pequenino Jônatas. Deus o
abençoe.

ANIVERSÁRIO DA IGREJA
PRESBITERIANA
DO JARDIM AMÉRICA

Somos imensamente gratos ao nosso bendito e
amável Pai por Seu cuidado para conosco no Seu
serviço, pois cada dia é uma nova experiência, a
cada atendimento é maior a certeza da Sua
fidelidade, cuidado e amor.
Louvo a Deus por 5.527 ouvintes da Palavra de
Deus, por aconselhados visitando a nossa igreja e
desejosos de se tornarem membros. Pelas 8 visitas
que fizemos e por 25 aconselhamentos que nos faz
ver a resposta de Deus às nossas orações.
Queridos irmãos, precisamos muito das suas
orações e intercessões.

A Primeira Igreja está cordialmente convidada para
participar das celebrações do Décimo Nono
Aniversário da Igreja Presbiteriana do Jardim
América. Como parte destas comemorações em
louvor a Deus, o Rev. Ludgero será o pregador no
sábado, dia 9 de maio, às 19h30min ali entre os
irmãos. O Coral da nossa Igreja acompanhará o
pastor.
Registramos aqui nossa mais profunda gratidão a
Deus pela vida de nossa filha querida, a Igreja
Presbiteriana do Jardim América e rogamos ao
Senhor Deus que a abençoe ricamente.

SACRAMENTO DO BATISMO
Estamos recebendo nesta manhã de domingo a
pequena Beatriz Pitta Maciel Giovanini Lage, filha de
nossos queridos irmãos Ana Elizabete Pitta Maciel e
Luis Gustavo Giovanini Lage.

DISQUEPAZ 3209-8888
ACONSELHAMENTO 3273-4201
Nosso site: www.primeiraipbh.org.br
E-mail: disquepazbh@gmail.com

Nesta cerimônia, revestida de grande significado
espiritual, os pais da pequena Beatriz jurarão educála na disciplina e na admoestação do Senhor. Nossa
oração é que esta querida família seja venturosa no
cumprimento de seus juramentos e que a Beatriz
cresça sempre para a glória de Deus e a felicidade de
seus pais.
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CORAL JUVENIL
Iniciamos na semana passada a preparação para
nossa participação no Culto de Louvor que teremos
no próximo domingo pela manhã, em gratidão a
Deus por tantas bênçãos e em especial pelas mães
e por nossas famílias.

Cantaremos no próximo domingo e vamos iniciar
com nosso aquecimento às 8h30min
PONTUALMENTE!!! Não teremos tempo para ensaio
antes do culto, portanto será imprescindível a
presença pontual de todos!!

Muitos pais já vieram ao primeiro ensaio e foi algo
bem significativo para nossos pequenos coristas que
com certeza se sentiram valorizados.

Uniforme pais: Calça preta e camisa branca.

Aos pais que não puderam vir ao último ensaio,
ainda há tempo!!
Portanto, hoje, haverá ensaio pontualmente às
16h30min.
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Coral Juvenil: Calça preta e blusa do uniforme.
Aguardamos todos vocês então.
Até mais tarde,
Aninha e Equipe

SEMANA TEOLÓGICA DO INSTITUTO TEOLÓGICO “JOHN KNOX”
O Instituto Teológico “John Knox” da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte promove a sua
Primeira Semana Teológica, tendo convidado os seguintes pastores e doutores para serem seus
preletores.

min
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HOSPITAL EVANGÉLICO
DIVULGA VAGAS DE EMPREGO
PROFESSOR DE PORTUGUÊS:
Local de Trabalho: Centro de Nefrologia
Venda Nova
Horário de Trabalho: A definir
Carga Horária: 18 horas mês
Salário: R$ 16,42 hora-aula.
Benefícios: Vale transporte, alimentação no
próprio hospital e assistência médica.
Escolaridade: Superior completo - Licenciatura
Plena em Letras
Habilitação: Língua Portuguesa.
Experiência: Mínima de 2 anos.
**************************************
ACADÊMICO DA QUALIDADE:
Local de Trabalho: Hospital Evangélico - Serra
Carga Horária: 6 horas (horário: 13 às 19horas)
Benefícios: Bolsa de R$ 500,00 sem desconto
nenhum, alimentação (café da manhã, almoço e
lanche), vale transporte e seguro de vida.
Escolaridade: A partir do 4º Período e ter
cursado SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA.
**************************************
AUXILIAR DE FARMÁCIA:
Local de Trabalho: Hospital Evangélico - Serra
Horário de Trabalho: 07 às 19horas (12x36)
Salário: R$ 1059,47
Benefícios: Vale transporte, alimentação no
próprio hospital e assistência médica.
Escolaridade: Ensino médio completo.
Experiência: Desejável 6 meses, facilidade de
manusear o computador, internet, Word e Excel.
**************************************
AUXILIAR DE SERVIÇOS - PCD (PESSOA
COM DEFICIÊNCIA):
Horário de Trabalho: 08 às18horas de segunda
a sexta-feira.
Salário: R$ 794,37 + Benefícios (vale
transporte, alimentação no hospital, assistência
médica e convênio odontológico.
Setores: Vários setores administrativos e
Clínicas do Hospital Evangélico.
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03/05
Rev. Edson Costa Silva
Graciana de Fátima Cruz Carvalho
Luis Gustavo Alves Diniz
Patrícia Vieira Alvarenga
06/05
César Timóteo de Oliveira Santos
Elen Vana Laranja Pinheiro Tostes
Hadassa Costa Silva Santos
Hilton José Jordão
Lúcia Carmen de Lima
Michele Fadini Magalhães
Olga Barbosa Linares Vieira
Sarah Matos Caldeira Eller
07/05
Bruno Cabaleiro Cortizo Freire
Oder de Paula Lima
Tânia Simioni Wagner
08/05
Louise Stffany Oliveira Barreto
09/05
Darlene Mara de Oliveira Barreto
Waslan Judson Rosa do Nascimento

