Domingo,
16 de agosto de 2015

Igreja Presbiteriana do Brasil – 156 anos de História
12-08-1859 / 12-08-2015
A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de
igrejas que têm em comum uma história, uma forma
de governo, uma teologia, bem como um padrão de
culto e de vida comunitária. Historicamente, a IPB
pertence à família das igrejas reformadas ao redor do
mundo, tendo surgido no Brasil em 1859, como fruto
do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana dos
Estados Unidos.
Ashbel Green Simonton (1833-1867), o fundador da
Igreja Presbiteriana do Brasil, nasceu em West
Hanover, no sul da Pensilvânia, e passou a infância
na fazenda da família, denominada Antigua. Eram
seus pais, o médico e político William Simonton e D.
Martha Davis Snodgrass (1791-1862), filha de um
pastor presbiteriano. Ashbel era o mais novo de nove
irmãos. Os irmãos homens (William, John, James,
Thomas e Ashbel) costumavam denominar-se os
"quinque fratres" (cinco irmãos). Um deles, James
Snodgrass Simonton, quatro anos mais velho que
Ashbel, viveu por três anos no Brasil e foi professor

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Reunião do Departamento Rosa Ziller (casa da
sócia Leila, 3344.6295) - Dia 17, segunda-feira, às
14h30min.
Reunião de oração, às 8h30min. e 14h30min. ,dia 18,
terça-feira.
Departamento Responsável: Henriqueta Bergo
Relatora: Maria Alba B. Da Silveira – 3225-5875
Culto de Aniversário da SAF
Convidamos toda a Igreja para participar do Culto em
Ações de Graças pelos 103 anos da SAF da Primeira
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.
Quarta-feira, dia 19, às 16h. Esperamos por todos!
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na cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro. Uma das
quatro irmãs, Elizabeth Wiggins Simonton (18221879), conhecida como Lille, veio a casar-se com o
Rev. Alexander Latimer Blackford, vindo com ele para
o Brasil.
O surgimento do presbiterianismo no Brasil resultou
do pioneirismo e desprendimento do Rev. Ashbel.
Estudou no Colégio de Nova Jersey ,e inicialmente,
pensou em ser professor ou advogado. Influenciado
por um reavivamento em 1855, fez a sua profissão de
fé e, pouco depois, ingressou no Seminário de
Princeton. Um sermão pregado por seu professor, o
famoso teólogo Charles Hodge, levou-o a considerar
o trabalho missionário no estrangeiro. Três anos
depois, candidatou-se perante a Junta de Missões da
Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, citando o
Brasil como campo de sua preferência. Dois meses
após a sua ordenação, embarcou para o Brasil,
chegando ao Rio de Janeiro em 12 de agosto de
1859, aos 26 anos de idade.

UMP - UNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANA
Reunião Plenária
A presidente convoca todos os membros da UMP
para reunião plenária a se realizar hoje, dia 16/08,
na sala da UMP, pontualmente, às 17h em primeira
convocação e, não havendo quorum, às 17h30min.,
em segunda convocação.
Sexta-Jovem + Reunião de Oração
Nesta sexta-feira, dia 21/08, teremos nossa reunião
de oração do mês de agosto , às 19h30min. , na sala
da UMP. Logo após, às 20h, nossa Sexta Jovem, no
Salão João Calvino. Toda juventude está convidada
a participar conosco!

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1:
Déa Maria Ribeiro
Praça Raul Soares, 265/1202 - Centro
Tel.: 3291.8837
Equipe 2:
Olga Martins Porto
Rua Caldas, 15/302 – Carmo
Tel.: 3281.5719
Próximo Domingo:
Equipe 1:
Lea Ferreira Gomide
Rua Muzambinho, 488/302 – Serra
Tel.: 3282.7049
Equipe 2: Iraídes Silveira Carvalho
Rua Volta Grande, 313 – Sagrada Família
Tel.: 3046.3784

SEXTA JOVEM - SÉRIE:
VALORES X FUTILIDADES
Livro do Eclesiastes
Quem sou eu? - De onde vim? - Por que estou
aqui? - O que devo fazer? - Para onde vou? - Qual
o propósito da vida?
Venha estudar conosco, em nossa Sexta Jovem, a
nova série que iniciamos – “Valores x Futilidades”.
Todas as sextas-feiras, 20h.
Esperamos por você!

REUNIÕES DE ORAÇÃO
Segundas-feiras: 19h30min.
Terças-feiras: 8h30min. e às 14h30min.
Quartas-feiras: às 8h.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Éder Freitas, César, João, Paulo Cassete,
Sérgio Linares, Ariel, Jessé Oliveira, Ricardo Serra
Segunda-feira: Éder Freitas
Quinta-feira: César

QUINTA-FEIRA
CULTO DOUTRINÁRIO – 19H30MIN.
Todas as quintas-feiras, às 19h30min., venha louvar
a Deus, estudar a Santa Palavra e crescer em graça
e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo.

UPA – NOTÍCIAS DO
PÓS-ACAMPAMENTO –
GRATIDÃO
No último dia 08/08, tivemos nosso
"pós-acampamento", na casa do sócio
Paulo Falcão. Louvamos a Deus por
esta reunião tão proveitosa, quando
tivemos a oportunidade de avaliar
nosso acampamento ressaltando os
pontos positivos e, também, aqueles
que podemos melhorar. Agradecemos
a participação maciça de todos. Que
Deus os abençoe!
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CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO
DA PRIMEIRA IGREJA
Estamos em plena campanha. Nosso objetivo é
alcançar 150 mil reais durante o mês de aniversário de
nossa igreja. Estamos caminhando. Já alcançamos
R$13.657,00 e estamos no terceiro domingo deste
mês. Temos, portanto, mais 3 domingos.
No domingo 23 de agosto, haverá um momento,
quando teremos uma dedicação especial, dentro deste
mês de campanha. Cremos que podemos atingir o
alvo proposto e estamos orando, rogando ao Senhor
que nos abençoe neste desafio importante. Nossa
igreja continua sua jornada, com imensas e
importantes responsabilidades.
Deus nos tem abençoado grandemente, contudo falta
esta porção a mais para atendermos completamente
os alvos anuais propostos.
Você é parte desta campanha. Participe!

CAMINHANDO...

9%

CORAL JUVENIL
Com certeza nosso esforço para apresentar a nosso
Deus um belo louvor valeu a pena!
Ficou lindo! Mais uma vez, agradecemos aos pais
pela colaboração.
Hoje, ensaio às 17h. Cantaremos no próximo
domingo, pela manhã, como parte de nossas
comemorações do aniversário da igreja. Vocalize às
8h30min. Precisamos continuar com nossas
participações em alto nível!
CACHORRO-QUENTE
PRÓXIMO DOMINGO, 23/08
No próximo domingo, o Coral Infanto-Juvenil servirá
um delicioso cachorro-quente, após o Culto da
noite. Precisamos da preciosa colaboração de todos
nos ingredientes. Procure Aninha ou Juliana.
Toda a verba arrecadada será utilizada para ajudar
as despesas do Coral de Adultos, que fará uma
viagem no feriado do dia 07 de setembro. Esta
viagem, com certeza, disseminará a Palavra de
Deus.

PASTOR VISITANDO
O Conselho da Primeira Igreja decidiu que o Rev.
Genilton atendesse as necessidades ministeriais na
sede de nossa Igreja, visto que o Projeto Redenção
afirmou não ser necessária a sua presença ali. Desde
então, temos recebido a preciosa ajuda deste pastor,
que, juntamente com a sua esposa, tem nos ajudado
no ministério de visitação, especialmente aos
enfermos, idosos e aqueles membros que solicitam
visitas pastorais.
As notícias que temos recebido é que a presença do
Rev. Genilton tem sido ricamente abençoada, trazendo
sua palavra pastoral de conforto e exortação, as
orações que todos os pastores têm levado aos
membros de nossa igreja através da presença do
casal Genilton e Ivanildes. Estávamos, mesmo,
carecendo desta presença e deste aspecto da
atividade pastoral. Nossa oração é no sentido de que
Deus continue abençoando nosso querido pastor.

CONVITE DE CASAMENTO
Tarcísio Antônio de Oliveira e Lívia Soares de Oliveira,
Erivaldo Alves da Rocha e Rosângela Fonseca
Carneiro Rocha, convidam para o casamento de seus
filhos Lorena e Daniel a realizar-se às 19 horas do dia
05 de setembro de 2015, na Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte.

NOSSA LIVRARIA
Venha nos visitar! O que temos ali são livros para o
enriquecimento da alma. Neste mês, com a visita
do Rev. Augustus, os livros de sua lavra estão à
disposição dos irmãos.
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Aniversário da Igreja
Presbiteriana do Brasil

Aniversário da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte

156 anos

103 anos

Rev. Dr. Augustus Nicodemus
Lopes
Pastor da Primeira Igreja
Presbiteriana de Goiânia
Vice-Presidente do Supremo Concílio
da Igreja Presbiteriana do Brasil

PARA CASAIS
22 de agosto - Sábado - 20 horas – Encontro com os casais
PARA TODA A IGREJA
23 de agosto - Domingo – 10h20min e 19 horas
24 a 26 de agosto - Segunda a Quarta-feira – 19hs30min.
PARA LÍDERES – Presbíteros, Diáconos, pastores, liderança em geral
24 a 26 de agosto - Segunda a Quarta-feira – 10 horas da manhã
Quando tratará dos problemas da igreja contemporânea,
tendências carismáticas, movimento gay e também sobre as tendência
e problemas que enfrenta o presbiterianismo no mundo e na IPB

Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte

Av. Afonso Pena 2655 – Belo Horizonte – Minas Gerais
www.primeiraipbh.com.br - 31 3273-7044
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ESCOLA DOMINICAL

CORAIS CONJUGADOS

Os adultos estão estudando as grandes Doutrinas da
Graça, utilizando os livros do Rev. Leandro Lima.
Nossa Escola Dominical tem classes para todas as
faixas etárias. Desde o rol do berço até os adultos.

Todos os coristas e amigos da boa música sacra
estão convidados a participar dos ensaios do
Grande Coral, que se apresentará em louvor a
Deus no último domingo deste mês, por ocasião do
culto da noite.

É uma Escola para toda a família.
Seja também seu aluno.

Os ensaios acontecem às terças-feiras, às 20h .

PREGADORES NESTE DOMINGO
O Rev. Ludgero está em viagem e escalou para
pregar neste domingo os seguintes pastores: pela
manhã, o Rev. Edson e por ocasião do culto da
noite o Rev. Rogério Bussinger.
Participe e traga seus familiares e amigos.

VIAGEM DO CORAL DA IGREJA
Atendendo a convite da Prefeitura de Itanhandu,
cidade natal de nossa irmã Sandra Monteiro, o
Coral de nossa Igreja participará das
comemorações do aniversário daquela cidade.
Viajarão no dia 5 de setembro, voltando na
segunda-feira, dia 7.

VIAGEM DO REV. LUDGERO
Rev. Ludgero está nos Estados Unidos neste final de
semana, regressando na quarta-feira. Oremos em
favor de nosso pastor.

Desejamos que o Coral seja ricamente usado nesta
atividade espiritual e muitos sejam alcançados pela
mensagem cantada e falada a ser apresentada por
nosso querido Coral.

GRATIDÃO
FORMATURA
Louvamos a Deus pela vida de
nosso irmão Renato Monteiro de
Oliveira Russo.
Nosso irmão concluiu seu curso
de Engenharia Química na
UFMG.
Sua colação de grau aconteceu
na última sexta-feira, dia 14.
Parabéns Renato e que Deus,
ricamente, o abençoe.
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CATECÚMENOS
Iniciação Doutrinária
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte

17/08
Gláucia Regina Faria
Leila Nícia Gibram Silva
Rebeca Coimbra Bueno
18/08
Pedro Santos Carvalho Barbosa
19/08
Beatriz Ferro Cali
Dora Cioglia Carvalho de Oliveira
Gevercina Figueiredo Boy

CLASSE DE CATECÚMENOS
Você que tem frequentado a nossa Igreja e deseja
se tornar membro comungante dela, seu lugar é na
classe de catecúmenos!
Esta classe visa à preparação para a pública
profissão de fé e, também, à instrução daqueles que
desejam conhecer mais as doutrinas de nossa
Igreja.
Se você deseja participar conosco, dirija-se à sala
301 – 3.º andar, todos os domingos, às 9h .

PÚBLICA PROFISSÃO DE FÉ E BATISMO
Receberemos diversos irmãos na "Festa dos
Frutos" , que ocorrerá no último domingo deste
mês. Vamos entrar em contato telefônico com
todos para ninguém esquecer este momento de
festa e alegria.
Marque em sua agenda, convide seus amigos, fale
sobre este momento com seus parentes, ore.
Domingo, 30 de agosto, no culto da manhã,
10h20min.

8

20/08
Marco Antonio Fonseca Paiva
21/08
Adriana Hernandez Ferro Cali
Bárbara Valadão Dohler
Ecymo Fernandes
22/08
Aline Boy Paiva
Hudson Rocha
João Victor da Silva Lenza
Lucas Porto de Oliveira

