Domingo,
27 de março de 2016

ORGANIZAÇÃO DA PRIMEIRA IGREJA
PRESBITERIANA DE CAETÉ

O Presbitério Belo Horizonte, atendendo à solicitação
da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte,
acaba de organizar em igreja a Congregação de Caeté,
criando ali a Primeira Igreja Presbiteriana de Caeté.
Uma comissão especialmente nomeada esteve ali
presente sob a presidência do Rev. Ludgero Bonilha
Morais e foram eleitos os primeiros Presbíteros e
Diáconos, compondo o Conselho daquela novel igreja
e sua Junta Diaconal. O Presbitério Belo Horizonte
designou o Rev. Duarte Marcelino como seu primeiro
pastor, o qual deixa o quadro pastoral da Primeira
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e assume
aquela responsabilidade eclesiástica.

A Congregação de Caeté teve o início de seus
trabalhos em 1971. Vários evangelistas e alguns
pastores passaram por ali. Chegou mesmo a ser
organizada em igreja e depois passou a ser
congregação novamente e o Presbitério Belo Horizonte
solicitou ao Conselho da Primeira Igreja que a
jurisdicionasse como sua Congregação. Foi isso que
fizemos.
O Rev. Ludgero convidou para ser seu pastor auxiliar o
Rev. Duarte, que assumiu a responsabilidade de
restaurar aquela congregação com o compromisso de
organizá-la em igreja. Não passou muito tempo e agora
a promessa que o Rev. Duarte fez, segundo Deus, foi
cumprida.
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No domingo passado, por ocasião do culto da manhã,
elegeram os seus oficiais e no culto da noite foram eles
ordenados e instalados.

Numa cerimônia tocante, com a participação de
dezenas de pessoas, quando o Coral da Primeira Igreja
de Belo Horizonte também representou a nossa igreja
e vários presbíteros ali estiveram, num momento de
culto celebrado a Deus, vimos a congregação ser
organizada em igreja.
Além de presidir a cerimônia e declarar organizada
aquela comunidade em igreja, o Rev. Ludgero foi o
pregador. Estava presente também o prefeito da cidade
de Caeté e o Rev. Ludgero entregou àquela cidade a
nova igreja conclamando que esta haverá de ser um
instrumento para o bem daquela cidade, no anúncio do
evangelho e na participação de cada um dos seus
membros como cidadãos honrados naquele local.

uma vida de fraternidade cristã e experimentem
crescimento espiritual e numérico.

Terminadas a solenidades o Rev. Duarte concedeu a
palavra ao prefeito que, emocionado, declarou ter sido
profundamente tocado por aquela cerimônia e a
mensagem que ali foi proclamada. Entende a
importância da igreja na cidade de Caeté e manifesta
sua alegria em participar daquela cerimônia.
Estamos orando e esperançosos de que a Primeira
Igreja Presbiteriana de Caeté ainda haverá de crescer
muito sob a liderança do Rev. Duarte e do seu novo
conselho, e que muitas almas haverão de ser
alcançadas porque estamos convencidos de que ali
naquela cidade ainda existem muitos eleitos.

Neste domingo, por ocasião do culto da noite, será o
pregador o Rev. Duarte, que virá acompanhado do
conselho daquela igreja, quando teremos a
oportunidade de orar com os irmãos e nos despedir de
nossa amada filha que agora se encontra
emancipada. Teremos oportunidade também de nos
comprometer no sustento e projeto de consolidação
para estes próximos cinco anos, quando a Primeira
Igreja terá a benção de participar da sustentação e
consolidação de nossa igreja-filha.

Nossa oração é que o Senhor Deus continue a
abençoar aqueles nossos irmãos, que eles vivam

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Reunião de Oração:
29.03.2016 – Terça-feira - 8h30 e 14h30
Departamento responsável: Noeme
Coordenadora: Miriam Gherardi Ribeiro
Tel.: 98648 3171
29/03/2016 – Terça-feira - 15h
Reunião de executiva - Contamos com a presença da
diretoria e das relatoras.
Agradecemos a cada uma das sócias que estiveram
trabalhando, participando e/ou orando para o VI
Encontro de Mulheres no último sábado, podemos
dizer que foi um sábado maravilhoso que Deus nos
proporcionou e sabemos que isso só foi possível
porque a boa mão do Senhor sempre esteve presente
em nossas vidas, a Ele toda honra e todo louvor.

VI Encontro de Mulheres
Aconteceu e foi muito bom... VI Encontro de Mulheres
da 1a. Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.
No dia 19 de março de 2016, nós mulheres da 1a.
Igreja tivemos o privilégio de participar deste Encontro,
no Acampamento Ebenézer, que contou com
meditação exposta pelo Presbítero Ilton, sobre
Provérbios 31, e de uma roda de conversa com o Rev.
Ludgero em que debatemos sobre "A posição da
mulher cristã no atual mundo feminista”. Tempo
precioso de comunhão com Deus, de reflexão, e de
interação entre irmãs e irmãos. Agradecemos,
primeiramente ao nosso Deus que nos permitiu esta
realização, às nossas sociedades internas - UMP,
UPA, UPH, SAF e a todos que contribuíram com suas
orações, com seu talento e dedicação.
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UMP
Sexta Jovem
Nessa sexta-feira, 25/03, por ocasião do feriado não
houve a Sexta Jovem. Mas na próxima sexta, 01/04,
às 20h, no salão João Calvino, esperamos pela
juventude para juntos iniciarmos o estudo do Capítulo
3 da primeira Carta a Timóteo. Durante esse semestre
estamos tendo a oportunidade de estudar as Cartas a
Timóteo. O Rev. Edson Costa desde o ano passado
tem ministrado estudos preciosos aos adolescentes e
jovens de nossa igreja. Esperamos por todos os
jovens!

Hospital Evangélico - primeira visita de 2016
No último domingo, 20/03, os jovens de nossa igreja
fizeram a primeira visita do ano de 2016 aos
enfermos do Hospital Evangélico. Tivemos ali
momentos muito edificantes e a oportunidade de
levar conforto e a Palavra de Deus aos enfermos
daquele hospital. Esse trabalho tem sido feito todo
quarto domingo do mês. Reserve esta data e
participe deste trabalho muito edificante que tem
sido desenvolvido pela juventude de nossa igreja.
Não perca a oportunidade de anunciar o Evangelho
de Cristo!

Congregação Belém - Retorno das Atividades
Hoje, 27/03, às 19h, teremos a oportunidade de
participar do culto vespertino da Congregação
Belém.
Aqueles que precisarem de carona sairemos da
porta de nossa igreja às 18h15min. A
Congregação situa-se na Rua Real Madri, 162 Bairro São Salvador.
Participe deste importante trabalho conosco!

LIVRARIA
A livraria de nossa igreja mantém suas portas abertas em
alguns dias durante a semana. Aos domingos você também
pode conhecer os títulos que ali estão a nossa disposição.
Literatura reformada e bíblica. Compromisso com a
fidelidade e a boa qualidade de livros evangélicos.
Vá conhecer a nossa livraria.
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ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1 - Olga Martins Porto
Rua Caldas, 15/302 - Carmo - F. 3281-5719
Equipe 2 - Sebastiana Gomes Castelani
Rua Abel de Araújo, 100/101 - São Bento - F. 32960496
Próximo domingo:
Equipe 1 - Déa Maria Ribeiro
Pç. Raul Soares, 265/1202 - Centro - F. 3291-8837
Equipe 2 - Hélvio Antônio Pinheiro Santos
Rua Apodi, 100/301 B - Serra - F. 3227-3273

UCP e UPJ
PARQUE - 02/04/16 - No próximo sábado teremos
com as crianças uma tarde no parque. Ainda não foi
decidido o parque, mas entraremos em contato com
mais detalhes.
Separem na agenda este dia para estarem
conosco.
Coral Infanto-Juvenil
Em virtude do feriado, não teremos ensaio hoje.
Aproveitem o dia para estarem com suas famílias,
aproveitando do Santo e deleitoso dia do Senhor.
Até a próxima semana.
Aninha e Equipe

REUNIÃO DO CONSELHO
Convocamos a todos os pastores e presbíteros para a
reunião do conselho que se dará nesta segunda-feira,
28/03/2016, iniciando as dezenove e trinta com a
reunião de oração da igreja. A pauta do conselho será
composta dos seguintes documentos:
1) Leitura da Ata anterior;
2) Atos Pastorais;
3) Recebimento da Ata das Assembleias Gerais;
4) Relatório da Comissão em resposta às decisões do
presbitério quanto as anotações nas atas do conselho;
5) Relatório da Organização da Primeira Igreja
Presbiteriana de Caeté.
Esperamos a presença de todos os irmaõs.

PROGRAMAÇÃO DE HOJE
Este domingo estaremos vivendo um dos
momentos mais especiais da Agenda Litúrgica
Cristã. Trata-se da consumação da obra de Cristo
que, após a sua morte, é chamado à vida, sendo o
primeiro dentre os mortos.
O domingo da Ressurreição fala-nos a respeito de
como Deus o Pai aceitou o sacrifício de Cristo
como pagamento completo pela culpa do pecado
de todos os eleitos.
Na ressurreição de Cristo está consubstanciada a
nossa esperança, pois se Cristo não ressucitou é
vã a nossa fé.
Hoje teremos a participação dos corais de nossa
igreja e a ministração da Ceia do Senhor.
Lembramos a todos os oficiais presbíteros deste
momento solene e sagrado.
Café Comunitário
Logo após o culto, por volta das sete e trinta da
manhã, estaremos reunidos no salão social de
nossa igreja, para participarmos do café
comunitário. Este é um momento quando
estreitamos nossos laços de amizade e de amor
cristão, procurando conhecer as pesssoas que
ainda não mantemos contato. Vamos participar
com alegria e entusiasmo.
Escola Dominical
Logo após o café comunitário estaremos reunidos
nas classes normais da escola dominical. Não
teremos o nosso tradicional culto da manhã, o das
dez e vinte.
Participemos desta programação especial com
alegria e entusiasmo.
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DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: José Maria, José L. Espeschit, Natanias,
Sérgio Maciel, Zuelton, William Fernandes, João.
Segunda-feira: Ricardo Serra
Quinta-feira: Sérgio Linares

ÓRGÃO LITÚRGICO DA IGREJA
Já há alguns meses que o órgão de nossa igreja foi
para uma completa revisão. O Rev. Ludgero esteve
em São Paulo junto à firma que nos vendeu o órgão,
na tentativa de apressar a conclusão deste trabalho.
Voltou de lá tendo a garantia de que dentro em pouco
o orgão estará de volta e colocado em nosso templo.
Este órgão é um dos melhores órgãos litúrgicos que
se conhece nos nossos dias e, pelo fato de ser uma
marca italiana, todas as peças de reposição vêm da
Itália. Esperamos tê-lo de volta para uso dos cultos
da igreja o mais brevemente possível.

REVERENDO EDSON
Nosso querido pastor, juntamente com seu filhinho
Nathan e sua esposa Clayde, foram acometidos pela
dengue. Eles estão se recuperando, contudo, não
podemos contar com a amada presença de nosso
pastor neste domingo.
Vamos orar em favor destes nossos amados irmãos.

CRISE BRASILEIRA
Vivemos hoje um momento de grande crise
institucional, financeira e política em nosso país.
Cada dia notícias nos chegam e nos deixam
estarrecidos sobre o envolvimento das mais altas
autoridades nestas situações constragedoras.
Cumpre a nós os crentes orarmos pelas
autoridades instituídas, mas ao mesmo tempo
entendermos a nossa participação como cidadão, e
com prudência nos posicionarmos e entendermos a
necessidade de considerarmos a nossa justa e
oportuna desobediência civil.
Cremos que Deus haverá de nos orientar e
esperamos que este tempo de apreensões sejam
também tempos de oportunidades, anunciando que
nossa esperança está em Cristo e na conversão de
pessoas.

VISITANTES
A cada domingo temos a alegria de ver o número
significativo de pessoas que nos visitam e outros que
atenderam aos nossos convites. Queremos saudar
esses amigos e irmãos e esperamos que estes
momentos de comunhão no culto que prestamos a
Deus sejam eles tocantes ao seu coração.
Se você está procurando uma igreja aonde filiar-se,
gostaríamos muito que pensasse na possibilidade de
se tornar membro de nossa igreja. Para você temos
uma classe especial da escola dominical que é a
classe de catecumenos. Ela funciona todos os
domingos as nove horas da manhã. Para matricularse nela basta chegar e procuar onde ela funciona
informando-se com um dos diáconos à porta de nossa
igreja. Seja bem vindo em nosso meio.

CONGREGAÇÕES
Nossa visão expansionista:
A visão do novo testamento para a expensão da igreja
de Jesus Cristo sobre a face da terra se dá pela
plantação de novas igrejas. Deus mesmo proveu a
disperção dos crentes que viviam em Jerusalém.
Espalhados pelo mundo conhecido de então foram
chegando e plantando igrejas. A obra missionária de
Paulo, Barnabé, Timóteo e tantos outros, foi a de ir de
cidade em cidade e ali plantar uma nova igreja.
Esta também tem sido a nossa visão. Mais e mais
igrejas plantadas aqui em nossa grande cidade,
atingindo bairros e outras cidades vizinhas.
O conselho da Primeira Igreja, com o apoio do
Presbitério Belo Horizonte, por anos tem organizado
igrejas e mantido o suporte financeiro nos primeiros
cinco anos de vida destas igrejas recém-organizadas.
Este projeto tem sido ricamente bem sucedido,
oferecendo identidade para as novas comunidades
locais e firmando as suas lideranças.
Nossos olhos continuam abertos porque ainda
existem diversos bairros em nossa cidade e em
muitas cidades ao nosso derredor que ainda não
conheceram a presença benéfica de uma igreja local.
Evangelização, discipulado, comunhão fraternal e
aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus
são vividos mais intensamente através do abençoado
ministério de plantação de novas igrejas. Oremos
para que Deus continue a abrir os nossos olhos para
esta preciosa visão.
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PRIVILÉGIOS DA SEMANA
As atividades de nossa igreja durante a semana
são intensas. Anote em sua agenda e participe:

Segunda-feira:
Reunião de oração às 19h30min.
Terça-feira:
Reunião de Oração às 8h 30min e 14h 30min.
Ensaio do Coral Feminino às 20 horas.
Quarta-feira:
Ensaio do Coral da Igreja às 20 horas.
Primeira Quarta-feira: reunião plenária da
Sociedade Auxiliadora Feminina às 14h 30min
Quinta-feira:
Culto Doutrinário às 19h 30min.
Ensaio do Coral Masculino
Sexta-feira:
“Sexta Jovem” – encontro da juventude da igreja
às 19h 30min.
Sábado:
Ensaio do Coral da Juventude às 15 horas.
Domingo:
Escola Dominical às 9 horas.
Culto Matutino às 10h 20min.
Ensaio de corais às 17 horas.
Culto Vespertino às 19 horas.
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27/03
Cleuza Gomes de Almeida Lima
Frederico Mendes Morais
28/03
Leonardo Mattos de Oliveira
Marcelo Cali
Suely Cardoso Maciel
30/03
Adriana Letícia Saraiva Lamounier Rodrigues
Kely Estrela Scherrer Fulloni
31/03
Ana Laura Amorim Gomes
Ana Paula Siqueira
Davi Macedo de Oliveira
Lucas Gibram Leite e Silva
Maria Flávia Bolivar Moreira
02/04
Delmi de Fátima Ribeiro Perilo
Neide Alves Ferreira

