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

Sociedades Internas

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1:
Leir Ferreira Gomide
Rua Matozinho, 488/302 – Serra
Tel. : 3282-7049

SAF – SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA
Reunião de Oração
Dia 16 de junho, terça feira, às 8h30min. e
14h30min.

Equipe 2:
Léa Santos de Oliveira
Rua Adolfo Pereira, 233/31 – Anchieta
Tel.: 3223 -7227

Departamento responsável: Terezinha Lara
Relatora: Célia Ribeiro -Tel: 3023-6316

Próximo domingo:
Equipe 1:
Iraídes Silveira Carvalho
Rua Volta Grande, 313 – Sagrada Família
Tel.: 3046-3784

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

Equipe 2:
Rizza Rodrigues C. Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel.: 3432-3064

Segunda-feira: Sérgio Linares
Quinta-feira: Ariel

JANTAR DOS CASAIS
Os casais de nossa igreja, comemorando o Dia dos Namorados, estarão reunidos num alegre jantar no próximo
sábado, dia 20 de junho. As inscrições já estão encerradas, visto os limites de lugares que temos. Louvamos a Deus
pela vida das famílias de nossa igreja e as oportunidades de celebrarmos a bênção do casamento.

BODAS DE RUBI – 40
ANOS DE CASADOS
O casal Regina Helena e
Ludgero celebrará, em culto a
Deus, os seus 40 anos de
casados.
Este culto especial de gratidão
ocorrerá no dia 28 deste mês
de junho, por ocasião do culto
da manhã, quando será
pregador o Rev. Fernando
Hamilton Costa, pastor da
Igreja Presbiteriana do
Calvário em São Paulo.
Toda a igreja está convidada a
participar deste momento de
culto em gratidão a Deus.
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Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte
Av. Afonso Pena, 2.655 - Funcionários

AGOSTO – MÊS DE ANIVERSÁRIO
DA PRIMEIRA IGREJA
Estamos nos aproximando, céleres, do mês de agosto,
e com ele as celebrações festivas do aniversário de
nossa Igreja. Do dia 22 a 26, teremos a presença do
Rev. Augustus Nicodemus Lopes, pastor da Primeira
Igreja Presbiteriana de Goiânia. A programação será a
seguinte:
•

22 de agosto - sábado – Encontro com os
casais

•

23 de agosto – domingo – pregará nos
cultos da manhã e da noite

•

24 a 26 de agosto – segunda a quarta –
pregará nos cultos da 19h30min.

Durante a semana, de segunda a quarta-feira, às 10
horas da manhã, teremos uma programação especial
com pastores e líderes de nossa região da Grande
Belo Horizonte, ouvindo o Vice-Presidente do Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil sobre o tema:
“O Futuro da Igreja Presbiteriana do Brasil e seus
desafios”. Momento precioso para ouvir e interagir
perguntando.
Cremos que esta será uma rica oportunidade para
convidarmos pessoas amigas para que sejam expostas
à pregação da Santa Palavra de Deus e, também,
pastores, presbíteros, diáconos e líderes em geral para
conhecermos melhor os desafios que enfrenta a nossa
denominação e os evangélicos, em geral, ao derredor
do mundo.
Vários dos livros do Rev. Dr. Augustus estarão
disponíveis em nossa livraria. Aproveite para ser
edificado também com esta boa literatura.
Faça mais, reserve estes dias em sua agenda e
participe com entusiasmo do aniversário da Primeira
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.

UMP-UNIÃO DA MOCIDADE
PRESBITERIANA
REUNIÃO DE ORAÇÃO + SEXTA JOVEM
Nessa sexta-feira, dia 19, às 19h30min. na sala da
UMP, teremos nossa reunião de oração do mês de
junho. Em seguida, às 20h, continuaremos estudando o
tema: "Pós-modernidade - Desafio para o Jovem
Cristão" com o Rev. Edson na nossa Sexta Jovem.
Esperamos todos os jovens!

JULHO – 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 sua ministração no templo da
Igreja. O tema que trataremos, neste mês de julho, é
o “Sistema Presbiteriano”, contando com alguns
professores, pastores da nossa Igreja.
•

No domingo 5 de julho: “A origem bíblica do
Governo Presbiteriano”

•

No domingo 12 de julho: “A importância do
preparo do presbítero para a vida da Igreja do
Senhor”

•

No domingo 19 de julho: “Por que
'presbíteros' e por que não 'presbíteras'?”

•

No domingo 26 de julho: “O ministério
pastoral dos presbíteros”

SEMANA TEOLÓGICA
8 a14 de junho de 2015

19h30min.

SEMANA TEOLÓGICA DO
INSTITUTO TEOLÓGICO
JOHN KNOX
Encerramos, neste domingo, as atividades desta
Semana Teológica. Foi um tempo precioso de
crescimento espiritual, mostrando a importância
de nosso Instituto e o desafio para que, mais e
mais, irmãos e irmãs se envolvam nesta obra de
grande valor para o crescimento de nosso
conhecimento da graça de Deus e a divulgação
do Evangelho.
Hoje, recebemos o Rev. Dr. Elias Medeiros, que
será o pregador no culto desta manhã. Louvamos
a Deus por sua vida e as palavras que nos trouxe
durante estes dias.
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NOTA DE AGRADECIMENTO
Marluce Lima Aguiar de Ávila e Emerson Ávila
agradecem ao Rev. Edson o apoio e palavras de
conforto que lhes trouxe no culto de sepultamento da
nossa querida mãe e sogra, ocorrido no dia 28 de maio.

NOTA DE FALECIMENTO
Mencionamos verbalmente, nos domingos passados, o
falecimento de nosso querido irmão Ozéas Henrique dos
Santos, ocorrido no dia 31 de maio. Estava ele
internado, depois de ter sofrido uma queda, quando
Deus o chamou à Sua presença. Deixa sua esposa,
nossa querida irmã Elza, filhos, netos e bisnetos. Ozéas
sempre participou da vida de nosso coral, como
excelente tenor que era.
Registramos aos seus familiares nossa palavra de pesar
e as nossas orações rogando que Deus os conforte e
lhes acrescente o favor de Sua presença e esperança.

MEDALHISTAS
Recebemos a notícia abaixo e gostaríamos que todos
tomassem conhecimento.
Bom dia, Rev. Ludgero
Graça e paz
No final do mês de maio, estive em Uberlândia para
mais um campeonato pelo CPB, etapa regional, nadei
7 provas, conquistei 7 medalhas de ouro e 6 índices
técnicos para etapa nacional em julho; a Fernanda, 4
medalhas de ouro e 3 prata , Marina 3 medalhas de
ouro e 4 prata, totalizando 14 medalhas de ouro e 7
prata. A equipe Cia Atlética & Aspacam 21 medalhas
com apenas 3 atletas e, para a glória de Deus,
conquistando o 3 lugar geral no quadro de medalhas.
Sei que quem nos capacita, a cada dia, é o nosso
Deus e Pai, toda honra e glória a Ele.
Quero agradecer a Deus , à ASPACAM e ao
Mackenzie por tudo o que tem feito por mim, e, em
especial, ao senhor pelo carinho e atenção sempre
dispensados à minha pessoa. Que Deus possa
continuar abençoando sempre o sr. e sua querida
família
Uma boa semana com a paz de Cristo
Abraços fraternais
Felipe
“assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a
vosso Pai que está nos céus” Mateus 5:16
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14/06
Maria Eduarda Tonelli Bernardes
Nathan Costa Silva Santos
Paula Mitraud Barreto Salum
15/06
Eliel Fernandes Bastos
Marco Antonio Vince Ribeiro
Warley Frederico Henrique Costa
16/06
Ione Alvarenga Bottrel Borja
Mirian Gherardi Ribeiro
Rosane Poggiali Magalhães Arumaa
17/06
Daclé Vilma Carvalho
Eduardo A. G. de Oliveira
Ludmila Pereira Araujo Laguardia
Mariana Stauffer Andrade Vieira
18/06
Dalvacy Sathler Rodrigues
Suzana Sebastiana Santos Tomelin
19/06
Célia Fonseca de Paiva
Luciana Cioglia Carvalho Oliveira
Pedro Flausino Mendonça
20/06
Amaryllis Fadini Magalhães
Roberto Campos

SANTA CEIA DO SENHOR
Hoje, sendo o segundo domingo do mês, estaremos
reunidos ao derredor da Mesa do Senhor,
participando do sacramento da Santa Ceia. Eis a
bendita oportunidade de sermos enriquecidos pelo
participar deste momento solene e sagrado. A Santa
Ceia será ministrada por ocasião do culto da manhã e
da noite.

