Domingo,
22 de março de 2015
Av. Afonso Pena, 2.655 - Funcionários

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
REUNIÃO DE ORAÇÃO:
Terça-feira, 24/03, às 8h30min. e 14h30min.
Responsável: Noeme
Relatora: Miriam Gherardi Ribeiro - 3421 3969.

UNIÃO DA MOCIDADE
PRESBITERIANA - UMP
HOSPITAL EVANGÉLICO
Hoje, quarto domingo do mês, vamos nos encontrar
às 14h15min, na porta de nossa igreja, para visitar
e levar a Palavra de Deus aos enfermos do Hospital
Evangélico. Não deixe de participar deste trabalho
tão precioso e gratificante de nossa mocidade!

SEXTA JOVEM
Na próxima sexta-feira, dia 27, às 20 horas, no
Salão João Calvino, o Rev. Edson Costa dará
continuidade à série de estudos sobre o tema: Pósmodernidade - Desafio para o Jovem Cristão. Após
o estudo, vamos agradecer a Deus a vida dos
aniversariantes do mês de março. Esperamos
todos os jovens!

LIVRARIA DA PRIMEIRA IGREJA
Se você gosta de boa literatura cristã, então, a
Livraria da Primeira Igreja é para você.
Livros especialmente selecionados, que expressam
com segurança as doutrinas da graça.
Visite, ainda hoje, a nossa livraria e converse com
a Juliana. Ela pode orientá-lo na escolha de bons
livros para sua edificação espiritual.
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Hoje:
Equipe 1
Eny Augusta V. de Oliveira
Rua Emílio Vasconcelos Costa, 152, Cruzeiro
Tel: 3223-2065
Equipe 2
Erizena Correa de Souza
Rua Apodi, 472, Eldoradinho
Contagem
Tel: 3393-3212
Próximo Domingo:
Equipe 1
Vera Terezinha Santoro
Rua Assunção, 308/201 – Sion
Tel.: 3285-2055
Equipe 2
Odete Vieira Alves
Rua Itapema, 105/102 – Anchieta
Tel.: 3225-3665

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

ORGANIZAÇÃO DA IGREJA
PRESBITERIANA REDENTOR
Estamos, hoje, organizando em igreja a nossa querida
Congregação do Bairro Nova Floresta, que passará a
se chamar “Igreja Presbiteriana Redentor”.
A Primeira Igreja continuará a participar integralmente
do sustento desta nova Igreja, num compromisso
pactuado de 5 anos. Esta tem sido a ação missionária
de nossa Primeira Igreja, alcançando muitos bairros
de nossa cidade.
Com esta organização, deixa de participar da equipe
pastoral da Primeira Igreja, o Rev. Sérgio Fernandes,
querido pastor que, desde os primórdios de nossa
congregação, trabalhou arduamente e agora vê
estabelecida a sua amada Igreja, nossa filha.
O Rev. Ludgero preside a comissão de organização,
nomeada pelo Presbitério Belo Horizonte. As
atividades desta organização terão início às 9 horas,
com o arrolamento de todos os membros, que
deixarão o rol de nossa Igreja e passarão a compor o
rol da igreja nascente. Será procedida a eleição dos
novos oficiais que comporão o Conselho e Junta
Diaconal. Por ocasião do culto da noite, que ocorrerá
às 19 horas, serão ordenados e instalados os novos
oficiais, o pastor será empossado em suas atividades
pastorais como presidente do Conselho. O Coral da
Primeira Igreja estará presente nesta celebração de
culto a Deus.

JUBILEU DE PRATA DA IGREJA
PRESBITERIANA JARDIM DAS
OLIVEIRAS
Celebram-se, no dia de hoje, os 25 anos de
organização da Igreja Presbiteriana Jardim das
Oliveiras.
Como temos dito, este mês tem sido de grandes
celebrações. Celebramos o Centenário de nossa
primeira filha, a Igreja Presbiteriana de Nova Lima.
No domingo passado, celebramos o Jubileu de
Ouro da Sexta Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte e, no dia de hoje, o Jubileu de Prata da
Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, todas
filhas da Primeira Igreja. O Rev. Ludgero foi o
pregador nestas celebrações, representando a
Igreja Mãe.
Louvamos a Deus pela vida de nossas queridas
filhas e temos visto como Deus, pela sua
misericórdia, tem aumentado a nossa messe,
dando-nos frutos benditos de seu amor na
salvação de pessoas que hoje compõem a grande
família presbiteriana de nossa capital e cidades
arredores. Todos estes esforços evangelísticos são
resultado da boa mão de Deus operando na vida
dos membros da Primeira Igreja, que, com
desprendimento e generosidade, contribuem com
seus dízimos e ofertas e com suas vidas para a
glória de Deus e a salvação de muitos. Louvado
seja Deus!

O boletim está disponível
no nosso site:
www.primeiraipbh.org.br
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DIVULGAÇÃO DE VAGA DE
EMPREGO PARA
ESTAGIÁRIO DE RH
HOSPITAL EVANGÉLICO
Horário: Das 11 às 17 horas ou das 12 às 18 horas
Bolsa: R$500,00 + Vale transporte + Almoço no
local
Cursando Psicologia, a partir do 5.º período até o 8.º
período.
Local: Rua Sacramento, 669 - Serra

RECEBEMOS NOVO MEMBRO
Com alegria, o Conselho da Primeira Igreja acaba de
receber, como novo membro da Igreja, o irmão Prof.
Hassuero Coutinho de Oliveira Gomes, que é
arrolado por jurisdição a pedido.
Ao Hassuero, sua esposa Paula Thaís e sua filhinha
Maria Clara, damos as nossas boas-vindas,
desejosos de que Deus os abençoe e os use para a
sua glória aqui entre nós.
Recebemos, também, os menores, Ana Beatriz
Lisboa Ferreira Nigri e Vitor Lisboa Ferreira Nigri,
filhos de nossa irmã Raquel Lisboa Ferreira, membro
comungante de nossa igreja. Damos graças a Deus
pela vida desta família e rogamos que os votos,
jurados diante de Deus, sejam cumpridos para a

Contato: rh@aebmg.org.br ou
no telefone: (31)2138-8741
Atividades:
Desenvolver, sob supervisão e orientações
constantes:
- Aplicação e correção de testes psicológicos.
- Acompanhamento dos treinamentos diversos e de
integração.
- Acompanhamento das entrevistas de
desligamento.
- Convocação de candidatos para Processos
Seletivos.
- Triagem de Curriculuns Vitae.

NOTA DE AGRADECIMENTO
Dennio Werner e família agradecem as orações da
Igreja, visitas, telefonemas e carinho dos pastores e
irmãos da Igreja por ocasião da sua cirurgia.
Está se recuperando e continua pedindo orações pelo
seu restabelecimento. Deus abençoe a todos!

4

VIAGEM DO REV. LUDGERO
Rev. Ludgero será homenageado na abertura do
Congresso Mundial da Fraternidade Mundial
Reformada. Foi ele que, em nome da Igreja
Presbiteriana do Brasil e como relator-presidente da
Comissão de Relações Inter-Eclesiásticas da IPB,
participou, como fundador, da World Reformed
Fellowship. Esta entidade reformada celebra seus 25
anos de existência e em seu congresso mundial, que
ocorrerá na cidade de São Paulo nesta próxima
semana, homenageia o nosso pastor.
Um livro foi escrito pelo Rev. Dr. Paul Gilchrist que
conta, desde os primórdios, a história deste
movimento reformado, que se levantou em defesa
da ortodoxia bíblica, contraria a várias tendências
que a Igreja vivia nos anos 80 e que,
sorrateiramente, penetravam na vida da Igreja
Presbiteriana do Brasil naqueles idos. Esta é uma
história de grandes lutas que nosso pastor
enfrentou, muitas vezes sozinho, mas que, pela
graça de Deus, vimos vitórias que o Senhor nos tem
concedido. Congratulamo-nos com o nosso pastor
por esta homenagem.
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VIAGEM A GOVERNADOR
VALADARES
No próximo final de semana, permitindo Deus,
o Coral Masculino da Primeira Igreja
acompanhará o Rev. Ludgero, que foi
convidado a ser o pregador no aniversário da 8a
Igreja Presbiteriana de Governador Valadares.
Participarão dos cultos no sábado, dia 28, e no
domingo, 29 de março.
Registramos nossas congratulações com a
Igreja Presbiteriana da Ilha dos Araujos,
Valadares, e rogamos a Deus que acompanhe
o Coral Masculino juntamente com o nosso
pastor.

“JUSTIFICAÇÃO PELA FÉ SOMENTE”
Este é o tema que tem sido desenvolvido pelo
Rev. Ludgero, na nova série de sermões
dominicais. Dois sermões já foram proferidos, o
primeiro sobre a importância desta doutrina da
Palavra de Deus e o segundo sobre a base
jurídica da afirmação Paulina sobre esta doutrina.
Deus nos permitindo, continuaremos a série no
primeiro domingo do mês de abril.
Como os irmãos têm observado, estes sermões
servem para que nos firmemos em nossas
convicções bíblicas e, também, sendo um tema
evangelístico, que fala a respeito da obra
salvadora de Jesus Cristo, é uma excelente
oportunidade para trazermos os nossos amigos
para serem confrontados com as verdades do
Evangelho.
Oremos para que Deus use os momentos de
culto e que estes reflitam a Sua glória na
salvação de pecadores.

AGRADECIMENTO
Edmar Werner e seus familiares agradecem as
orações e todas as manifestações de pesar e
carinho de quantos se manifestaram por ocasião
do falecimento de seu irmão, Prof. Jabes
Werner, ocorrido no dia 12 de março de 2015.
Deus abençoe e recompense a todos!
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22/03
Lídia Campos Gomes Boy
Letícia Araújo Ribeiro
23/03
André Barbosa Linares Vieira
Marise Bernardes Falcão
24/03
André Assis Lopes do Carmo
Lucas Fonseca Rodrigues
25/03
Dislene Nice de Assis
26/03
Angela Maria da Silva Barbosa Gonçalves
Anna Kelita Gonçalves Garcez
Cleunice Crispim da Costa
Juliana Campos Brasileiro
Thiago Matias Brey Gil
27/03
Cleuza Gomes de Almeida Lima
Frederico Mendes Morais
28/03
Marcelo Cali
Suely Cardoso Maciel

