Domingo,
28 de junho de 2015
Av. Afonso Pena, 2.655 - Funcionários

Sociedades Internas
SAF – SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA
Reunião de Oração:
Dia 30, terça feira, às 8h30min. e 14h30min.
Departamento responsável: Terezinha Lara
Relatora: Célia Ribeiro -Tel: 3023-6316
Reunião Plenária:
Dia 01 de julho, quarta-feira, às 14h30min.

UMP - UNIÃO DA MOCIDADE
PRESBITERIANA
VISITA AO HOSPITAL EVANGÉLICO
Hoje, quarto domingo do mês, faremos nossa visita
ao Hospital Evangélico. Momento precioso no qual
oramos e pregamos a palavra de Deus aos enfermos.
Participe conosco deste trabalho! Sairemos,
pontualmente, da porta da Igreja, às 14h15min.
SEXTA JOVEM + SOCIAL
Na próxima sexta-feira, dia 03/07, às 20h,
encerraremos as atividades do primeiro semestre de
2015. O Rev. Edson Costa conduzirá o estudo sobre
o tema: "Pós-modernidade - Desafio para o Jovem
Cristão". Retornaremos à Sexta Jovem após o
término das férias escolares, em agosto. Esperamos
todos os jovens para, juntos, agradecermos a Deus
pela nossa Sexta Jovem!
GRATIDÃO - CAMPANHA DO AGASALHO
No mês de maio, a UMP lançou a campanha do
agasalho, como tem feito todo ano. O resultado foi
mui além de nossas expectativas! Foram
arrecadados: 284 blusas/camisetas, 30
saias/vestidos, 96 calças, 49 shorts/bermudas, 32
blusas de manga comprida, 52 agasalhos, 74 pares
de sapato, 13 pijamas, 5 cobertores, 13
toalhas/roupas de cama e mesa, 35 roupas de bebê,
e diversos outros itens.
Agradecemos muitíssimo a generosidade e
envolvimento dos irmãos, bem como amigos e
familiares que também contribuíram. Todas as
doações já foram entregues ao Sem. Ronaldo,
responsável pela Congregação Belém (que nos envia
sua profunda gratidão), que, juntamente com sua
equipe, irá decidir a melhor destinação desses itens.
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ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1:
Eny Augusta V. de Oliveira
Rua Emílio Vasconcelos Costa, 152 – Cruzeiro
Tel. : 3223-2065
Equipe 2:
Olga Martins Porto
Rua Caldas, 15/302 – Carmo
Tel. : 3281-5719
Próximo domingo:
Equipe 1:
Vera Terezinha Santoro
Rua Assunção, 308/201 – Sion
Tel.: 3285-2055
Equipe 2:
Rizza Rodrigues Chaves Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel.: 3432-3064

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Fernando Boson, Éder Mello, Frederico Mendes,
Paulo Gibram, Cláudio Murilo, William Fernandes,
Armando Melillo
Segunda-feira: José Maria
Quinta-feira: José Carlos

ORANDO PELOS ENFERMOS
No domingo passado, por ocasião do culto da
manhã, nosso querido irmão José de Paula Lima
passou mal e precisou ser levado ao Hospital
Lifecenter. Ali, ficou internado e foi submetido a
vários exames e, pela graça de Deus, passa bem.
Tomamos conhecimento da internação de nosso
irmão Presb. Osvaldo Lúcio Ribeiro, que está em
observação no Hospital Lifecenter.
Oremos em favor destes nossos amados irmãos,
rogando ao Senhor a restauração de sua saúde.

CONVOCAÇÃO
REUNIÃO PLENÁRIA DA UPA
A presidente da União Presbiteriana de Adolescentes
da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte
convoca a sociedade para a sua reunião plenária a
realizar-se neste domingo, dia 28/06, às 17h, em
primeira convocação. Não havendo quorum, às
17h30min. , em segunda convocação, com qualquer
número de sócios. Esperamos por todos na sala de
reuniões, na igreja, 3.º andar.

UCP e UPJ
Agradecemos aos nossos irmãos Hildemar, Marise e
toda sua família que cederam sua casa para nos
receber na última semana. Deus nos abençoou com
momentos de muita alegria, comunhão e edificação.
Próximo domingo, dia 04/07, vamos nos reunir mais
uma vez para aprender sobre como ser um mordomo
cristão, servindo a Deus na igreja.

REV. MAURILIO DIMAS
CONVIDADO ESPECIAL PARA A
ABERTURA DO
MÊS DE AGOSTO – ANIVERSÁRIO DA
PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE
BELO HORIZONTE
Rev. Maurilio, pastor da Igreja Presbiteriana de
Ipatinga, estará dando abertura às comemorações
do aniversário de nossa Primeira Igreja. Estará
conosco no primeiro final de semana do mês de
agosto, no sábado e domingo.
No sábado, pregará para os casais de nossa Igreja
e no domingo, por ocasião do culto da manhã e da
noite.
Rev. Maurilio é autor de diversos livros, sendo um
deles sobre a família, com o título “Esperança para
a Sua Vida”.
Cremos e oramos para que Deus nos abençoe
neste mês, quando teremos oportunidades de
expressar nossa gratidão e louvor por tudo o que
Ele tem feito na vida de nossa querida Igreja.
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PREGADOR ESPECIALMENTE
CONVIDADO
Temos a alegria de receber o Rev. Fernando
Hamilton Costa, pastor da Igreja Presbiteriana do
Calvário, São Paulo, que será o pregador neste culto
da manhã. Saudamos ao Rev. Fernando e sua
esposa, D. Daisy, que nos honram com a sua
presença. Pedimos ao amado irmão que leve à sua
Igreja a nossa palavra carinhosa de saudação.

PALAVRA DE SAUDAÇÃO DA IGREJA
PRESBITERIANA DE
AMERICANÓPOLIS
Rev. Ludgero esteve pregando no 35.º aniversário da
Igreja Presbiteriana de Americanópolis, na capital
Paulista.
Rev. Dr. Robson Garcez, pastor daqueles irmãos, e
toda aquela simpática Igreja solicitam que
registremos a gratidão deles pela liberalidade da
visita de nosso pastor, que trouxe a mensagem por
ocasião do culto vespertino, no domingo passado.
Aproveitamos para deixar àqueles irmãos a palavra
de saudação em nome da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte.

PROGRAMAÇÃO DA
ESCOLA BÍBLICA DE
FÉRIAS

Como acontece em todos os meses de férias, nossa Escola
Dominical se reunirá em conjunto, quando todas as classes terão a
ministração do ensino no templo da Igreja. O tema que trataremos,
neste mês de julho, é o “Sistema Presbiteriano”, contando com
alguns professores, pastores da nossa Igreja.

5 de julho:
“A origem bíblica do Governo Presbiteriano”

12 de julho:
“A importância do preparo do presbítero para a vida da Igreja do
Senhor”

19 de julho:
“Por que 'presbíteros' e por que não 'presbíteras'?”

26 de julho:
“O ministério pastoral dos presbíteros”
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ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DA PRIMEIRA IGREJA
O Conselho da Igreja decidiu nomear comissão para
o estudo de cortes no orçamento do ano em curso.
Vários itens têm sofrido drásticas reduções.
Reconhecemos que o mais importante não são
estes cortes, mas que toda a Igreja participe deste
momento com as suas orações e que os desafios
propostos no início deste ano possam ser
ultrapassados, para a glória de Deus e a expansão
do Evangelho.
Deus tem nos permitido passar por momentos ainda
mais difíceis, em outras épocas, e, em todos eles, a
Igreja tem se envolvido com muita fé, dedicação e
oração. Sabemos que o Senhor Deus continuará a
abrir as janelas dos céus em bênçãos em nosso
favor, visto que dEle são todas as riquezas e que
dEle somos.
Os alvos propostos para a receita do ano em curso
estão próximos a serem alcançados, contudo, as
despesas da igreja aumentaram significativamente.
Para se evitar um déficit orçamentário crescente,
estas medidas se tornaram necessárias, mas
cremos que a Igreja tem este alto chamado, dado
por Deus, de ser instrumento nas Suas mãos para
que toda esta maravilhosa obra seja sustentada. Ore
e participe!

JANTAR DOS CASAIS DA PRIMEIRA
IGREJA
No sábado retrasado, tivemos a bênção de ver
confraternizados os casais de nossa Igreja,
quando, juntos, celebramos o “Dia dos
Namorados”.
Mais de 50 casais participaram desta alegre e
festiva programação, num dos restaurantes de
nossa cidade. Sob a coordenação logística dos
nossos irmão Bethse e Erdman, vários outros
casais prestaram a sua preciosa colaboração para
o sucesso deste evento.
O Rev. Ludgero e Regina Helena estiveram na
direção pastoral deste encontro, quando ele nos
trouxe uma oportuna palavra baseada no Livro de
Cantares de Salomão.
Outras programações estão sendo planejadas para
o mês de agosto e esperamos a participação de
todos os casais de nossa Igreja.
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BODAS DE RUBI DE REGINA HELENA E LUDGERO
Hoje, por ocasião do culto da manhã, estaremos
perante a face de Deus agradecendo pela vida do
casal Regina Helena e Ludgero. Foi no dia 31 de
maio de 1975 que se casaram, na cidade de
Campinas, portanto, celebraram 40 anos de casados.
Logo depois de seu casamento, foram para a cidade
de Filadélfia, nos Estados Unidos, onde estudaram:
Regina no mestrado em Educação Cristã e o Rev.
Ludgero no seu mestrado em Teologia Sistemática.
Em1976, quando ainda jovens, Rev. Ludgero e
Regina, voltando dos Estados Unidos, chegaram a
Belo Horizonte, convidados para pastorear a Primeira
Igreja. Regina chegou grávida da primeira filha e
vimos a sua família crescendo em número e em
idade. A maior parte da vida deste casal foi passada
aqui entre nós. Aqui nasceram seus filhos Lilian,
Vivian, Ludgero Neto e Ricardo e seus netos,
Guilherme, Helena, Pedro, Rafael e Gabriela.
Desde então, o Rev. Ludgero tem exercido diversas
atividades no âmbito do presbiterianismo local, sendo
presidente do Presbitério Belo Horizonte por diversas
vezes, presidente do Sínodo Belo Horizonte, por
diversas vezes, membro das mais importantes
comissões do Supremo Concílio, representando a
IPB em países da África, Europa, Oriente, América do
Norte e América Latina. Durante 12 anos serviu a IPB
como seu Secretário Executivo, entre tantas outras
atividades pastorais.
D. Regina sempre o acompanhou. Professora de
Português, pós graduada em Línguas, exerceu o
magistério superior durante vários anos. Aqui na
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igreja, foi professora da Classe de Crianças, da
Classe de Jovens, Classe de Casais, de Jovens
Senhoras, do curso de Preparação para o
Casamento. Por vários anos, todos os casais que se
casam aqui em nossa Igreja têm sido orientados pela
Regina.
Rev. Ludgero recebeu o título de Cidadão Honorário
de Belo Horizonte pelos excelentes serviços
prestados à Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte e, através dela, a toda comunidade
belohorizontina.
Louvamos a Deus por este momento na vida de sua
família do qual toda a nossa Igreja participa com
alegria. Rogamos ao Senhor que derrame sobre toda
a família as bênçãos do Pai Celeste.
Parabéns Rev. Ludgero e Prof. Regina Helena!

28/06
Fabíola Carvalho de Almeida Lima Baroni
Jorge Tomas Lehman
Pedro Sebastião de Aguiar

BODAS DE PRATA DOS IRMÃOS
CLÁUDIA E JOSÉ DO CARMO
Hoje, por ocasião do culto da noite, renderemos
nossos louvores a Deus pela vida e casamento
dos nossos irmãos Claudia e José do Carmo.
Há 25 anos, aqui mesmo em nossa Igreja, se
uniram pelos laços do matrimônio e, desde então,
o Senhor os tem preservado como casal,
comprometidos com o Evangelho e a Igreja de
Cristo.

29/06
Ivete Lessa Poubel
01/07
Andrei Ricarte de Almeida Pupo Domiciano
Jessé de Oliveira
Raphael do Rêgo Pacheco Santos
03/07
Ana Luísa Castro de Souza
Geraldo Magela Costa
Josué de Almeida Ribeiro
Samuel Gonçalves Silva
04/07
Nina Maria Hauck Iacomini

Deus lhes deu a bênção de um filho, o Leonardo,
que desde a mais tenra infância tem sido educado
nos caminhos do Senhor.
Por esta família amada, damos graças a Deus e
rogamos que as bênçãos de Sua graça lhes sejam
constantes e enriquecedoras. Nosso abraço
fraterno ao querido casal.
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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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