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

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Reunião de Oração - terça-feira, às 8h30min. e
14h30min.
Responsável: Rosa Ziller
Relatora: Leila Gibram
Reunião Departamentos – quarta-feira, 22, às
14h30min.
Rosa Ziller e Ruth - casa sócia Nilza Werner
(3221 7658)

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Marco Vince, Eder Mota, Frederico Porto,
Guilherme, Sérgio Maciel, Nei Ovídio, Fernando
Ferreira, Leandro Gomes

Hoje:
Equipe 1:
Anita Soares Borja
Rua Ubá, 675 – Floresta
Tel.: 3444-4880
Equipe 2:
Rizza Rodrigues Chaves Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel.: 3432-3064
Próximo domingo:
Equipe 1:
Déa Maria Ribeiro
Praça Raul Soares, 265/1202 – Centro
Tel.: 3291-8837
Equipe 2:
Sebastiana Gomes Castelani
Rua Abel de Araújo, 100/401 – São Bento
Tel.: 3296-0496

Segunda-feira: Leandro Gomes
Quinta-feira: Marco Vince

CORAL JUVENIL
Cantaremos hoje, no Culto da Noite. Uniforme: Calça/
Saia Preta. Usaremos blusa de nosso uniforme.
Portanto, não se atrase para o ensaio que será,
pontualmente, às 17 horas.
E agradeça a Deus por estar tendo o privilégio de
participar do Serviço de Adoração ao nosso Deus.

PORQUE BATIZAMOS OS NOSSOS
FILHOS?
Numa palavra orientadora, o Rev. Ludgero pregou
no domingo passado sobre as bases bíblicas do
batismo infantil.
Este estudo está disponível a todos os interessados.
Somente mandar ao nosso pastor seu email e lhe
será remetido.
O email de nosso pastor Rev. Ludgero é
rev.ludgero@gmail.com

2

UMP
CONGREGAÇÃO BELÉM
Hoje, às 18h15min. , sairemos da porta da igreja
para irmos juntos à Congregação Belém.
Convidamos todos os jovens a participarem conosco
deste importante trabalho, um serviço ao Reino de
Deus!
MANHÃ ESPORTIVA
No próximo dia 21/04, feriado de Tiradentes,
teremos nossa primeira manhã esportiva na Lagoa
da Pampulha! Vamos nos encontrar às 9h, na
Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 6860, ao lado
da casa do Hildemar Neto. Ponto de referência:
perto da Toca da Raposa I e da portaria do Parque
Ecológico. Vamos caminhar, correr, pedalar e passar
bons momentos de lazer juntos!

SEXTA JOVEM + SOCIAL
No dia 24/04, às 20h, esperamos você para nossa
Sexta Jovem, no salão João Calvino. O Rev. Edson
Costa dará continuidade à série de estudos sobre o
tema: Pós-modernidade - Desafio para o Jovem
Cristão. Em seguida, vamos cantar parabéns para
os aniversariantes do mês de abril!

JUNHO – SEMANA TEOLÓGICA DO
INSTITUTO JOHN KNOX
O Instituto John Knox da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte está promovendo
a sua “Semana Teológica”. Contaremos com a
presença e participação de preletores renomados e
especialmente, o Rev. Elias Medeiros, Doutor em
Missões, professor catedrático do Reformed
Seminary em Jackson, Mississipe.
Será uma oportunidade preciosa para definirmos a
visão missionária da Primeira Igreja e abrirmos os
horizontes para esta obra da Igreja de Cristo que
deve ter seus olhos voltados para a cidade, o
estado, o país e o mundo.
Rev. Elias Medeiros é autor de vários livros sobre
missões e sua contribuição tem atingido diversos
países do mundo e, certamente, haverá de ser
ricamente usado por Deus aqui em nossa Igreja.

“CRISTIANISMO TOTAL”
SUCESSO TOTAL
Promovido pela juventude de nosso Presbitério,
sob a liderança do Rev. Ludgero Neto e a
participação da liderança da UMP de nossa
Primeira Igreja, tivemos o segundo “Cristianismo
Total”.
Agradecemos muito a Deus pela atuação da
mocidade de nossa Igreja, especialmente sob a
liderança da sua presidente, Rebeca Heringer.
Agradecemos muito à Primeira Igreja pela forma
receptiva com que recebeu a juventude
presbiteriana de Belo Horizonte.
Já estamos programando o “Cristianismo Total” do
próximo ano e estamos orando para que seja
ainda melhor, trazendo as preciosas influências da
doutrina Reformada e o desafio da Palavra de
Deus. Aguardem o “Cristianismo Total III”.

Anote em sua agenda – 8 a 14 de junho – Semana
Teológica do Instituto John Knox.

O boletim está disponível
no nosso site:
www.primeiraipbh.com.br
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ATENDIMENTO NO GABINETE
PASTORAL
Os pastores de nossa Igreja atendem diariamente
no gabinete pastoral. Para marcar um
atendimento, ligue para o telefone 3273-7044,
ramal 6 e fale com a secretária Cristine.

SITE DA PRIMEIRA IGREJA
O site da Primeira Igreja está com cara nova. Nele
você pode encontrar, também, o boletim dominical
de nossa Igreja e vários dos sermões que estão
sendo pregados dominicalmente do nosso púlpito.
Artigos que falam a respeito de nossas convicções
e as programações semanais.
Visite o nosso site – www.primeiraipbh.com.br

ANIVERSÁRIO DE 19 ANOS DA
IGREJA PRESBITERIANA DO
JARDIM AMÉRICA
No mês de maio, haverá a celebração do
aniversário da Igreja Presbiteriana do Jardim
América, filha querida da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte.
No sábado, dia 9 de maio, o Rev. Ludgero estará
participando destas comemorações como pregador
convidado. O Coral da Igreja acompanhará nosso
pastor, participando, também daquelas celebrações
.
Louvamos a Deus pela vida de nossa amada filha e
rogamos ao Senhor que continue a derramar sobre
aqueles queridos irmãos as mais preciosas bênçãos
de Sua graça.

CENTENÁRIO DA 8.A IGREJA
PRESBITERIANA DE MANTIMENTO
No final de semana de 16 e 17 do mês de maio, o Rev.
Ludgero participará das celebrações do Centenário da
8.a Igreja Presbiteriana de Mantimento, tendo sido
convidado especialmente para ser o preletor naquela
celebração. Será acompanhado pelo Coral Masculino
de nossa Igreja. Rogamos a Deus que sejam eles
usados pelo Senhor e que ali levem a mensagem da
Palavra de Deus e muitas vidas sejam edificadas.
Estendemos à nossa querida Igreja irmã nossas mais
efusivas congratulações.

PRIMEIRO DE MAIO – DIA DA FAMÍLIA PRESBITERIANA
Este é o tradicional encontro de nossa Igreja,
quando temos a feliz oportunidade de nos
congraçar e oferecer espaço para que nossos
amigos e parentes nos conheçam e recebam do
calor da graça de Deus que tem sido derramado
sobre nós.
As atividades daquele dia terão início às 9 horas
da manhã, com culto de louvor a Deus. Pedimos,
portanto, a todos que cheguem com
antecedência, recebam o seu crachá de
identificação e já comecem a fazer amizade com
os nossos visitantes. Às 9 horas da manhã,
impreterivelmente, fecham-se os portões de
entrada do Acampamento Ebenezer e só reabrem
após o término do culto. Portanto, não chegue
atrasado.
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Logo depois, continuaremos com nosso dia de
confraternização. Muitos irmãos estarão ali para
servi-lo, no entanto, se você desejar ser parte dos
que servem, por favor, procure o Presb. Euler
Borja ou o Rev. Edson. Há muito que devemos
fazer naquele dia alegre e festivo. No próximo
domingo, sairá uma lista completa de todos os
que estarão nos ajudando para tornar aquele dia
mais agradável e aprazível.
Teremos ônibus especial saindo da Av. Afonso
Pena, na lateral do templo da Igreja. Se você
desejar ir de ônibus, solicitamos que entre em
contato com a secretaria de nossa Igreja durante
a semana e faça a sua reserva. O telefone para
contatos é 3273.7044, fale com a Cristine ou a
Kênia.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA PRIMEIRA IGREJA
Louvamos a Deus pela Assembleia Geral
Ordinária da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte, ocorrida neste domingo passado,
quando tivemos a oportunidade de ouvir o balanço
do ano passado e o orçamento do ano em curso.
Transcrevemos aqui a ata da Assembleia que está
sendo apresentada ao Conselho da Igreja para o
seu registro.
Agradecemos a preciosa participação de nosso
irmão Presbítero Giovani Lenza e a contribuição,
como secretário de atas, do Diácono Dr.
Guilherme Coimbra Bueno.

VIAGEM DO REV. LUDGERO
A ALBÂNIA E KOSOVO
Seguem os preparativos para a viagem de nosso pastor à
Albânia e Kosovo. No dia 18 de maio, ele sairá rumo a
Itália e de lá para Albânia, onde será esperado pelo Rev.
Raimundo Montenegro, nosso amado missionário. Oito
encontros estão programados, sendo quatro na Albânia e
quatro em Kosovo, quando o nosso pastor será o preletor,
iniciando assim, as atividades missionárias que o Rev.
Raimundo terá naqueles dois países.
Damos graças a Deus pelos irmãos que estão
acompanhando os preparativos para esta viagem
missionária de nosso pastor e continuamos orando para
que o Senhor Deus possa usá-lo para a Sua honra e
glória. A volta de nosso pastor está programada para o
dia 28 de maio.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE
Ata da Assembleia Geral Ordinária da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, reunida no dia doze de abril
de dois mil e quinze, no templo da Igreja localizado na Avenida Afonso Pena, 2655, Belo Horizonte, Minas Gerais,
em atendimento à convocação do Conselho da Igreja, em edital comunicado no seu boletim dominical. A
Assembleia tem início às dez horas e vinte minutos com oração proferida pelo seu presidente, Rev. Ludgero
Bonilha Morais. Imediatamente, é eleito o Diácono Doutor Guilherme Coimbra Bueno como seu secretário de atas.
O relator da Comissão de Orçamento, Presbítero Giovani Lenza, em nome do Conselho da Igreja, apresenta os
dados gerais do balanço do ano de 2014 e o orçamento do ano em curso. Pela graça de Deus, em 2014, a igreja
arrecadou, através de dízimos e ofertas, ofertas para reformas, receitas das congregações, ministérios especiais
e receitas extraordinárias, o montante de R$ 3.275.000,00 (Três milhões, duzentos e setenta mil reais), um valor
7% acima do orçado originalmente. Esperamos, em Deus, arrecadar neste ano o valor de R$ 3.173.000 (três
milhões, cento e setenta e três mil reais), sendo que as despesas foram orçadas em R$ 3.120.000,00 (Três
milhões, cento e vinte mil reais). Deste montante, 53% serão destinados a despesas na sede (para manutenção do
culto, despesas de pessoal, sociedades internas e outras) e os demais 47% são destinados para os ministérios
especiais (como sustento dos missionários, assistência social, acampamento Ebenezer, e outros) e despesas
com nossas congregações (Fonte Grande, Caeté, Nova Suiça, Belém, Redenção) e ajuda a novas igrejas. O
senhor relator da Comissão de Orçamento conclama a Igreja, lembrando que estamos vivendo um momento
financeiro, social e político que impõe a todos grandes desafios. Como Igreja, devemos orar pela nossa pátria,
rogando também a Deus que abençoe a cada família da Igreja com a bênção do trabalho e do sustento generoso
que vem do nosso Pai Celestial. Em continuidade, inicia-se o culto de louvor a Deus, quando todo o povo do
Senhor, rende a Ele louvores e adoração. A presente ata é lida e aprovada, às doze horas, quando o senhor
presidente declara encerrados os trabalhos da presente Assembleia. Eu para tudo constar, lavrei a presente ata
que vai por mim assinada e pelo presidente.
Diácono Dr. Guilherme Coimbra Bueno,
Rev. Ludgero Bonilha Morais.
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FALECIMENTOS:
Maura Breder Ambrósio, mãe do Dr. Alfredo
Ambrósio e de Marília Breder Ambrósio. D. Maura
faleceu no dia 27 de março de 2015. Ela faria 100
anos no dia 03 de maio. Louvamos a Deus pela
vida e testemunho de D. Maura, mulher crente e fiel
a Deus, que deixa um testemunho precioso para
todos nós e especialmente para os seus entes
queridos. Ao Dr. Alfredo e D. Marília, seus filhos que
estão em nossa igreja, apresentamos as nossas
condolências e a oração para que o conforto da
graça do Senhor Deus lhes seja uma preciosa
dádiva.
Efigênia Santiago Gonçalves, mãe de Harley
Ribeiro Gonçalves e sogra de Ângela Gonçalves.
Faleceu dia 12 de abril de 2015. D. Efigênia,
enquanto pôde, esteve conosco, frequentando aos
cultos dominicais. Já idosa, não podia mais se
locomover, mas sempre firme, foi chamada à
presença do Senhor e descansa nos braços do
amor de Deus nosso Criador e Pai. Aos parentes,
especialmente Harley e Ângela Maria, nossa
palavra de simpatia cristã e nossas orações.

NASCIMENTO:
Nasceu dia 24/03/15 - Lara Cifuentes Dutra
Tostes, filha de Cássio Dutra Tostes e de Gisela
Cifuentes Dutra Tostes. A Lara nasceu saudável e
cheia de vida, trazendo muitas alegrias para os
seus pais e avós, a quem cumprimentamos com
alegria, desejando que a pequenina Lara cresça no
conhecimento da Palavra de Deus para a honra do
Senhor e o regozijo de seus pais. Parabéns, Cássio
e Gisela.

ENCONTRO DE CASAIS
DA PRIMEIRA IGREJA
Estaremos reunidos em nossa Igreja no dia 2 de Maio,
às 19h30min. Esta é uma programação dos casais de
nossa igreja, que se estende a todos os casais de
amigos e conhecidos nossos. Uma preciosa
oportunidade para considerarmos os desafios que a
família enfrenta em nossos dias e nos prepararmos
para respondermos quando nos pedirem razão de
nossa fé e na defesa de valores da Palavra de Deus.
Você é nosso cordial convidado. Anote em sua agenda.
6

19/04
Dafne Júlia Oliveira Barreto
20/04
Kleber de Lima Câmara
Roberto Maciel Duarte
Sonia Ayres Motta Moreira
21/04
Amélia Spinola de Andrade
Flávia Roscoe Portugal França
João Batista Cardoso
Marcia Santos de Castro
Vicente de Paula Júnior
Wellington Borges Leite
23/04
Denise Furtado Fonseca
Leci Monteiro Fonseca Alves
Mariza Camargo Fonseca dos Reis
Mateus Duarte Leite Porto
Rosangela Rocha Ribeiro
24/04
Albano Grassi
Rafael Soares de Oliveira Serra Morais
Renato Monteiro de Oliveira Russo
25/04
Maria Erminia de Lima Galvão
Renan do Rêgo Silva Pacheco

