Domingo,
1º de novembro de 2015

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Dia 03/11 - Terça-feira:
Reunião de oração às 8h.30min. e 14h.30min.
Departamento responsável: Rosa Ziller
Relatora: Leila Gibran (3344.6295)

Hoje:
Equipe 1:
Anita Soares Borja
Rua Ubá, 675 – Floresta
Tel.: 3444-4880

Dia 04/11- Quarta-feira:
Reunião Plenária – Eleição - às 14h.30min.
Todas as sócias estão convocadas.

Equipe 2:
Eny Augusta V. de Oliveira
Rua Emílio Vasconcelos Costa, 152 – Cruzeiro
Tel.: 3223-2065

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Marcos Vince, Eder Mota, Frederico Porto,
Guilherme, Antonio Augusto, Nei Ovídio, Leandro
Gomes, Marcos Cassete
Segunda-feira: Sérgio Maciel

Próximo domingo:
Equipe 1:
Sebastiana Gomes Castelani
Rua Abel de Araújo, 100/401 – São Bento
Tel.: 3296.0496
Equipe 2:
Odete Vieira Alves
Rua Itapema, 105/102 – Anchieta
Tel.: 3225.3665

Quinta-feira: Nei Ovídio

SEXTA JOVEM
UMP E REV. EDSON EM BRASÍLIA
Parte de nossa UMP, juntamente com seu pastor
Rev. Edson, estão em viagem para Brasília entre os
dias 30/10 e 02/11. Nossa juventude está realizando
intercâmbio com a UMP da Igreja Presbiteriana
Nacional.
O Rev. Edson, neste domingo, 01/11, estará
pregando no culto vespertino na Igreja Presbiteriana
Nacional. Pedimos orações de toda Igreja em favor
deste intercâmbio.

ESCOLA DOMINICAL - SALA DA UMP
Em virtude do feriado, neste domingo, dia 01/11,
teremos nossa Escola Dominical em classe
conjunta, às 9 horas, no templo da Igreja.
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Nessa primeira sexta-feira de novembro, dia 06/11,
esperamos toda juventude para nossa Sexta Jovem,
às 20 horas no Salão João Calvino. Daremos
continuidade ao estudo no livro do Eclesiastes com o
tema: Valores x Futilidades. Aguardamos a presença
de todos os jovens!

SEXTA JOVEM ESPECIAL – 13 E 20/11
O casamento não visa apenas a realização pessoal de
cada cônjuge, e com isso, o alcance da alegria. O
casamento, conforme a perspectiva bíblica visa um
propósito muito maior: promover o Reino de Deus.
Pensando na necessidade de uma conscientização de
nossos jovens para o namoro, noivado e conseqüente
casamento, promoveremos no mês de novembro dois
encontros especiais em nossa sexta jovem para
abordar o seguinte tema: “Amor: sentimento a ser
aprendido”.
Tome nota: dias 13 e 20/11.
Preletora: Professora Regina Helena
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UPA - CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO DIRETORIA – 2016
A presidente da União Presbiteriana de Adolescentes
da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte,
Raquel Soares, convoca a sociedade para a reunião
de eleição da nova diretoria - 2016, a realizar-se no
dia 14/11, sábado, às 19 horas, aqui em nossa igreja.
Solicitamos a todos os sócios que priorizem esta
importante data e nos coloquemos diante de Deus em
oração para esta eleição.

CORAL JUVENIL
Ensaio hoje pontualmente às 17:00hs. Iniciaremos
os ensaios para nossa apresentação de natal, nosso
natal em família.
Precisamos contar com a presença de todos. Nossa
participação será dia 13 de dezembro, no segundo
domingo. Esperamos todos hoje.

REUNIÕES DE ORAÇÃO
Recomenda-nos a palavra de Deus:
“Orai sem cessar”.
Tome nota e participe conosco:
Segunda-feira: 19h.30min.
Terça-feira: 8h.30min. e às 14h.30min.
Quarta-feira: às 8 horas.

QUINTA-FEIRA
CULTO DOUTRINÁRIO – 19H.30MIN.
Todas as quintas-feiras, às 19h.30min.
Venha louvar a Deus, estudar a Santa Palavra e
crescer em graça e no conhecimento de nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos estudando
o Evangelho de Jesus segundo João.
Diz-nos o apóstolo Paulo: A Escritura é que nos
torna perfeitos e perfeitamente habilitados para toda
boa obra. II Tm. 3.17

UCP E UPJ
REUNIÃO PLENÁRIA 08/11
Os presidentes da UCP e UPJ convocam os
membros para uma reunião plenária, dia 08/11,
quando serão eleitos os novos membros da diretoria.
A primeira chamada será as 17h.30min., em nossa
igreja.

BAZAR
Damos graças a Deus pela maneira generosa com
que muitos estão contribuindo para o nosso bazar.
Tudo está sendo organizado e dentro de pouco tempo
anunciaremos o dia em que o Bazar será aberto. Você
ainda pode contribuir. Traga, sejam roupas em bom
estado, sapatos, bijuterias, enfeites de casa,
brinquedos... Seu bebê cresceu e você não tem onde
colocar o que ele usou, como o carrinho de bebê, suas
roupinhas, sapatinhos... muitos bebês poderão usar
aquilo que está em bom estado.

4

CLASSE ESPECIAL
DA ESCOLA DOMINICAL
“Conhecendo mais e melhor as doutrinas da
Palavra de Deus”
Esta classe está sendo preparada para iniciar no
próximo ano, como uma continuação dos estudos
da Classe de Catecúmenos. É para todos aqueles
que desejam se aprofundar ainda mais nas
doutrinas que caracterizam a visão Bíblica e
Reformada.
Se você, nestes últimos anos fez o seu curso na
Classe de Catecúmenos, ou se vem de outra igreja
evangélica, incluindo outra presbiteriana, e deseja
conhecer melhor o que a Primeira Igreja prega e
crê, esta classe é para você.
Será o seu professor o Rev. Foulton, que aceitou
prontamente assumir a liderança desta classe.

04 e 05 de Dezembro 2015
“

1ª Igreja Presbiteriana de
Belo Horizonte
Rua Ceará 1434
Bairro Centro

–

Belo Horizonte –

aprender sobre os princípios de

–

08 a 12 anos.

maneira de Deus.
– Adolesce

aprenderão sobre os princípios da boa mordomia.
–

(Sexta à noite)
19h30 as 22h30 – 1ª parte do treinamento
(Sábado manhã)
09h00 as 10h30 – 2ª parte do treinamento
10h30 as 10h45 –
10h45 as 12h00 – 2ª parte do treinamento
(Sábado à tarde)
13h30 as 15h30 – Grupos pequenos
15h30 as 15h45 –
15h45 as 17h45 – Grupos pequenos
18h00– Encerramento

.
R$ 150,00 o casal e R$ 120,00 Individual
Falar com: Rev. Ludgero B. Morais
Telefone:(31) 3273.7044 e (31) 9190.2555
E-mail: rev.ludgero@gmail.com

–

Para participantes de outras igrejas é necessário à carta de
autorização de seu pastor, sem este documento o
participante não será liberado para abrir grupos de estudo.

– Jovens e adultos.

Paulo e
Regina Max
–

vidas.
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VIAGEM A TULSA – OKLAHOMA
(Alfabetização – um desafio mundial)
Nesta semana, no dia 6, sexta-feira, o Rev. Ludgero,
juntamente com o Presb. Álem Júnior, que está nos
ajudando no “Projeto AEI”, estarão viajando para Tulsa,
nos Estados Unidos. Estarão reunidos com a liderança do
ministério Literacy and Evangelism International, bem
como com o pastor da First Presbyterian Church da
cidade de Tulsa.
O ministério do AEI no Brasil está passando por uma nova
fase e uma nova motivação. Estamos em contato com
diversas entidades e fundações buscando parcerias e
divulgando este precioso trabalho que temos chamado de
“Alfabetização que Transforma”.
De fato, temos testemunhado, visto com os nossos
próprios olhos, a transformação de pessoas que tiveram
seus olhos abertos para o mundo da leitura, e mais do
que isto, graças a Deus, para o mundo da leitura da
Bíblia.
Milhares de pessoas já foram alcançadas por este
ministério, contudo o desafio é imenso no Brasil. Segundo
as estatísticas mais conservadoras, cerca de 15 milhões
de brasileiros são analfabetos, sem contar com os milhões
de analfabetos funcionais. Mesmo que lhes
presenteássemos com uma Bíblia, o Livro Sagrado
permaneceria fechado para eles. Entramos em contato
com o Rev. Marco Antonio, na Índia, e a Índia tem 270
milhões de analfabetos.
O desafio é nacional e mundial e cremos que cada um de
nós pode participar contribuindo com orações, com
preparação para alfabetizar, com recursos financeiros.
Nosso primeiro campo de trabalho é o mundo de fala
portuguesa, incluindo os países do continente Africano,
Ásia, Europa e Brasil.
Temos as nossas cartilhas em três línguas indígenas e
LEI alcança centenas de países com cerca de 280
diferentes línguas.
Envolva-se neste desafio que nossa Primeira Igreja
assumiu já há mais de 25 anos.
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RETIRO ESPIRITUAL DOS CASAIS
Muitos casais de nossa Igreja e de outras igrejas e amigos
já se inscreveram para o Retiro Espiritual de Casais de
nossa Igreja. Será o preletor o Rev. Tchay, que pregará
sobre a “Radicalidade do Amor”.
Nosso encontro será no Hotel Fazenda “Canto da
Siriema”, local aprazível, comida muito gostosa e aquele
ambiente para nosso crescimento espiritual.
Ainda temos umas poucas vagas. Se você desejar
participar conosco deste retiro ainda há tempo para
inscrever-se. Procure o nosso irmão Erdman e faça ainda
hoje a sua reserva.
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CONTINUA O NOSSO

DESAFIO
01/11
Beth Coelho Leite
Elisa Braz Cota
Fabíola Silva Pereira
João Silva Rodrigues Rosa
Letícia Ussem
Virgínia Celma A.de Castro Leite
02/11
Gabriela Egg Mendonça
Laís Piuzana Leite
Marco Terenzi de Bessa Pinto
Vilma Santos de Carvalho
03/11
Joana Silva Moreira
José Ferreira Gomes
04/11
Letícia Alves Oliveira do Carmo
Suzana de Oliveira Santos Freire
Thais Guerra Campolina
05/11
Polyana Almeida Compart
Temos o alvo de 150 mil reais e cremos em
Deus que haveremos de alcançá-lo até o final
deste ano. Participe. Há uma obra imensa e
preciosa à nossa frente e precisamos dar conta
dela, em nome de Deus.

Alcançado:

R$ 78.604,00
CAMINHANDO...
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52%

06/11
Guilherme Coimbra Bueno
Mateus Vilela Paes Figueiredo
07/11
Ana Rute Teixeira Franca
Arthur Lima Fernandes
Cláudio Araújo Ribeiro
Elza Martha Pantel dos Santos
Laís Ximenes Santos Oliveira

