Domingo,
1º de maio de 2016

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
“Bom é louvar ao SENHOR, e cantar louvores
ao teu nome, ó Altíssimo” Salmos 92:1
Reunião de Oração:
Dia 03/05/16/16 - Terça-feira - 8h30 e 14h30
Departamento responsável: Rosa Ziller
Relatora: Rosane Arumaa
Reunião Plenária:
Dia 04/05/16 às 14h30min no salão João Calvino
Esperamos todas as sócias, e você, mulher
presbiteriana, é nossa convidada. Venha conhecer
um pouco mais da SAF. Te aguardamos.

UCP e UPJ
Programação hoje 17h30min., após o ensaio do
Coral Juvenil. Cada criança e juvenil terá a
oportunidade de fazer para si um "livro sem
palavras".
Contamos com a presença de todos.

LIVRARIA
Visite nossa livraria. Lá você encontrará livros
devocionais, vários modelos de Bíblias, livros infantis
e outras ótimas opções para sua leitura diária.
Procure nossa irmã Ivna.
A livraria da igreja está aberta às segundas, terças e
quintas-feiras das 14 às 17 horas e aos domingos
após o culto da manhã.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Marco Vince, Frederico Porto, Guilherme,
Antonio Augusto, Nei Ovídio, Leandro Gomes
Segunda-feira: Frederico Mendes
Quinta-feira: João
Sexta-feira: José Carlos
Sábado: José L. Espeschit

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1:
Marina de Ávila Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel.: 3261.6074
Equipe 2:
Sebastiana Gomes Castelani
Rua Abel de Araújo, 100/101 – São Bento
Tel.: 3296.0496
Próximo Domingo:
Equipe 1:
Iraídes Silveira
Rua Volta Grande, 313 – Sagrada Família
Tel.: 3046.3784
Equipe 2:
Rizza Rodrigues Chaves Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel.: 3432.3064

CORAL JUVENIL
Ensaio às 16h30min. Cantaremos no próximo
domingo pela manhā.
Chegar na igreja às 8h30min para vocalize.
Contamos com presença de todos, inclusive excoristas que estão ensaiando.
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UMP
Tema do ano: Unidade na Igreja
No dia 15/04, a diretoria da UMP encomendou
alguns exemplares do livro "Porque amamos a
igreja", de Kevin DeYoung e Ted Kluck. A encomenda
deve demorar em torno de uma semana e meia para
chegar. O valor ficou em R$13,48 por pessoa,
estamos cobrando R$15,00, o que passar do custo
ficará para o caixa da UMP. Pedimos àqueles que
encomendaram e ainda não pagaram que procurem
a diretoria.

Sexta Jovem
Essa sexta-feira, 29/04, em virtude da gravação do
CD do Coral Jovem, a nossa Sexta Jovem ocorreu
em horário especial. Na próxima sexta, 06/05, a
Sexta Jovem ocorrerá no mesmo horário, às 20h.
Esperamos por toda a juventude no Salão João
Calvino para juntos continuarmos os estudos das
Cartas a Timóteo. Depois de nosso estudo
cantaremos parabéns aos aniversariantes do mês de
abril.

42º Encontro da Família
Na última quinta-feira, 21/04, nossa igreja esteve
reunida em nosso acampamento para o 42ª Encontro
da Família. Esse dia foi uma ótima oportunidade para
orarmos pela igreja e pelas famílias de nossa igreja,
pela nossa UMP, por nosso país e tantos outros
motivos. Agradecemos a todos que ajudaram na
recepção. A ajuda de vocês foi imprescindível. Deus
os abençoe!

Coral Jovem
O Coral Jovem convida os adolescentes e jovens
que desejam cantar para os ensaios que acontecem
todos os sábados a partir das 17h no templo de
nossa igreja. Venha louvar a Deus!

Hospital Evangélico
No último domingo, 24/04, a juventude de nossa
igreja visitou os enfermos e seus acompanhantes do
Hospital Evangélico. Agradecemos a todos aqueles
que têm participado desse ministério da UPA e UMP
de nossa igreja. Se você ainda não participa, esteja
conosco todo quarto domingo do mês às 14h15min
na porta de nossa igreja para juntos levarmos uma
palavra de consolo e orações aos enfermos daquele
hospital. Não perca essa preciosa oportunidade de
pregar a Santa Palavra de Deus!

Escola Dominical
Convidamos os jovens para estarem conosco todos
os domingos às 09h, na sala da UMP para juntos
estudarmos a apostila ''As Grandes Doutrinas da
Graça - volume 4" do Rev. Leandro Lima.
Cristianismo Total – Faça sua Inscrição
Este ano o Cristianismo Total acontecerá nos dias 08
e 09 de julho em nossa igreja. As inscrições estão
abertas desde o dia 04/04.
Acesse o site www.cristianismototal.eventize.com.br
para fazer sua inscrição. Para mais informações
encaminhe um email para:
cristianismototal2016@gmail.com

Nosso Boletim também está disponível
através de nosso site, acesse:

www.primeiraipbh.com.br
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DR. GUILHERME COIMBRA NOS INFORMA
ENCONTRO DA FAMÍLIA
PRESBITERIANA NO DIA 21 DE ABRIL
Nossa igreja tem sido ricamente abençoada
por Deus no decorrer dos anos e os
encontros que, anualmente, temos em
nosso Acampamento Ebenézer, são como
que marcos para que possamos olhar para
trás e vermos a bela caminhada que o
Senhor Deus tem nos permitido percorrer.
Naquele dia a Comissão de acampamento
fez uma homenagem especial ao Presb.
Euler Borja que por anos a fio tem sido o
timoneiro na condução das atividades de
nosso acampamento.
Também naquele dia foi pregador o Rev.
Ludgero Neto, trazendo-nos uma
mensagem edificante fundamentada no livro
do Gênesis.
Os quitutes e a refeição mais uma vez
revelaram o carinho daqueles que os
prepararam e serviram. Nossa gratidão a
todos os irmãos e irmãs que atuaram para o
sucesso daquele encontro, tal como foi.
A Deus a nossa palavra de gratidão pela
vida de nossa igreja que continua sendo
abençoada pelo Senhor.

VISITANTES AMADOS
Aqui registramos nossa palavra carinhosa a todos os
nossos visitantes. A presença daqueles que
participam dos cultos de nossa igreja, mostra o
desejo de compartilhar conosco destes momentos
que vivemos na presença de Deus, nas horas de
culto e de adoração.
Nossa constante oração é para que a Palavra de
Deus proclamada, os momentos dos hinos, das
orações, das leituras da Bíblia, possam produzir em
seu coração, querido visitante, o desejo de conhecer
mais a Deus e de consagrar-se a Ele integralmente.
Sejam bem-vindos queridos visitantes.

Prezados irmãos,
Desde fevereiro deste ano, Deus me concedeu a
bênção e oportunidade de trabalhar em um
escritório de advocacia, podendo exercer o ofício
da minha área profissional.
O escritório está localizado na Rua Alagoas 1314,
sala 1008 - Bairro Savassi, no prédio do Shopping
5ª Avenida, e se chama Adler Sette – Sociedade
de Advogados.
Caso os irmãos precisem de qualquer assistência
na área jurídica ou contábil, visto que também
somos parceiros de um escritório de contabilidade,
fiquem à vontade para entrar em contato através
do nº: (31) 97585-2442.
Muito obrigado!
Guilherme Coimbra Bueno.

SAUDAÇÕES DA TERCEIRA IGREJA
PRESBITERIANA DE COLATINA
À NOSSA IGREJA
Rev. Ludgero, a convite do pastor e conselho
daquela igreja irmã, esteve pregando nas
celebrações do seu 13º aniversário. Igreja
calorosa e receptiva, que manda um afetuoso
abraço à nossa igreja.
Tivemos a oportunidade de ver o novo templo,
recém inaugurado, construído literalmente sobre
uma rocha, onde observa-se a beleza
arquitetônica, o cuidado para com o templo, o
serviço de som, e muito mais, tudo dedicado ao
culto ao Senhor.
Ficamos impressionados com aquelas
construções, e mais do que isto, com as pedras
vivas que o Senhor tem ali talhado para
construção do templo imperecível.
Registramos aqui nossa palavra de
agradecimento àquela igreja irmã e rogamos a
Deus as suas mais ricas e preciosas bênçãos de
Sua graça sobre aquela comunidade.
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Convite Especial – Inauguração de sede nova da
Congregação Nova Suiça
Caríssimos irmãos,
Temos a alegria de convidar você e sua família, para juntos adorarmos ao
Senhor no culto de ação de graças pela inauguração da nova sede da
congregação Nova Suíça, filha desta igreja, a ser celebrado hoje, domingo, Dia
do Senhor, 1º de maio de 2016, às 18 horas. Teremos a participação especial do
coral principal da PIPBH, e ouviremos o sermão pregado pelo Rev. Ludgero
Bonilha Morais, presidente do Conselho de nossa igreja mãe.
Como toda mudança para local maior e melhor, necessitamos dar provimento a
algumas providências para melhor oferecer culto a Deus em nossos trabalhos.
Precisamos então mobiliar nosso departamento de educação religiosa infantil
(salas de aulas), ampliar e melhorar a estrutura de som e mídia, e adquirir
alguns poucos móveis (mesa da Ceia, pia batismal) para completar o excelente
acervo que já possuímos, mercê de Deus. Se você que nos lê se sentir
desafiado a participar deste empreendimento, procure-nos (Rev. Afonso ou Pb.
Anderson Fleming) e informaremos com mais detalhes a respeito de como a sua
ajuda poderá ser efetivada.
Na certeza plena de que “...até aqui nos ajudou o Senhor” (1 Samuel 7.12c),
esperamos por sua visita neste dia especial, ou no tempo oportuno que o
Senhor lhe permitir.
Rev. Afonso Celso de Oliveira
(98351-4143 – 3243-3845)
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CULTOS DOMINICAIS – ANUNCIANDO
A FÉ QUE FOI DADA, DE UMA VEZ POR
TODAS AOS SANTOS
O desejo dos pastores da Primeira Igreja é que seja
anunciado todo o conselho de Deus e, por isso,
temos seguido o exemplo dos grandes
reformadores, como deixado especialmente por
João Calvino, que pregou na Igreja de Genebra por
anos a fio textos sequenciais e expositivos das
Sagradas Escrituras.
É assim que temos feito na Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, disciplinando os
crentes para um apreço especial para com as
Sagradas Escrituras. Ouvir sermões expositivos
requer disciplina de quem prega e disciplina de
quem ouve. Sabemos que toda a Escritura é
inspirada por Deus e carrega em si uma imensa
utilidade. Amemos a Bíblia, oremos pelos pastores,
façamos intercessão uns para com os outros para
que Deus nos conceda fome e sede de Sua Palavra
e que apreciemos a exposição fiel das Sagradas
Escrituras.

UM APELO AOS RETARDATÁRIOS
Existem aquelas pessoas que não conseguem se
libertar do pecado do atraso, chegando sempre
depois do início dos cultos dominicais. O atraso
dos retardatários mostra uma falta de apreço para
com as coisas do culto que prestamos a Deus e
também produzem sempre uma interrupção, mal
estar para aqueles que honraram ao Senhor com
a sua pontualidade.
Nossa igreja prima pela irrestrita pontualidade no
início dos cultos dominicais e semanais. Assim
que o culto começa com o processional
instrumental as portas de vidro são fechadas e
abertas somente no primeiro cântico
congregacional, quando os retardatários
procuram os seus lugares. Disciplina é também
culto a Deus, pontualidade além de ser um traço
de nossa educação é, sem dúvida uma
manifestação de nosso respeito para com Deus e
para com aqueles que O adoram em espírito e em
verdade.

PRESBÍTERO DR. JOSÉ DO CARMO
GALGADO A UMA NOVA POSIÇÃO DE
DESTAQUE E RESPONSABILIDADE
Nos sentimos profundamente gratos a Deus pela
bênção que nosso querido irmão Presb. Dr. José do
Carmo recebe, sendo distinguido entre os seus
pares para mais uma posição onde Deus o coloca
para servir o nosso estado, honrando ao Senhor.
No dia 25 de abril de 2016 o Presbítero José do
Carmo Veiga de Oliveira foi eleito pelo Pleno do
Tribunal de Justiça para integrar o Órgão Especial
do TJMG, que tem importante papel na
Administração do TJ.
A competência do Órgão Especial é conferida por
Lei Complementar e pelo Regimento Interno,
implicando julgamento de questões de
(in)constitucionalidade de lei em nível estadual e
municipal, matérias administrativa, orçamentária e
relativa à carreira da Magistratura Estadual.
A Deus toda honra, glória e louvor!

INAUGURAÇÃO DO NOVO SALÃO DE CULTO
DA CONGREGAÇÃO DO BAIRRO NOVA SUIÇA
Neste domingo, por ocasião do culto da noite, nossa
igreja através do seu pastor Rev. Ludgero e do coral
da igreja, estará presente junto com nossos irmãos
de nossa congregação para a consagração do novo
espaço reservado para o culto a Deus naquele bairro.
Louvamos a Deus pela vida do Rev. Afonso, nosso
estimado pastor, que tem se dedicado arduamente e
se colocado como instrumento nas mãos de Deus
para consolidação daquela Congregação que oramos
seja transformada em igreja na maior brevidade
possível.
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NOTÍCIAS ASPACAM
A ASPACAM (Ação Social Presbiteriana
Américo Cardoso de Menezes) conta com um
total de 5 atletas, sendo 4 deficientes visuais e
1 deficiente físico, sendo que todos esses
atletas já conquistaram os índices para
participarem dos campeonatos durante esse
ano.
Para as paraolimpíadas o nome do nosso irmão
Felipe já está em uma listagem com chances de
convocação. Pedimos orações e o apoio para
que ele possa participar de dois campeonatos
antes das paraolimpíadas, campeonatos esses
que irão definir essa listagem oficial do Comitê
Paralimpico Brasileiro.
Nesse último campeonato em que participou,
Felipe nadou 6 provas e conseguiu ir para
todas as finais dessas provas. Não conseguiu
ficar entre os 3 primeiros lugares do pódio, mas
conseguiu abaixar os seus tempos.
Felipe agradece a todas as pessoas que o
ajudaram a participar desse campeonato.
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PRIVILÉGIOS DA SEMANA
As atividades de nossa igreja durante a semana
são intensas. Anote em sua agenda e participe:

Segunda-feira:
Reunião de oração às 19h30min.
Terça-feira:
Reunião de Oração às 8h 30min e 14h 30min.
Ensaio do Coral Feminino às 20 horas.
Quarta-feira:
Ensaio do Coral da Igreja às 20 horas.
Primeira Quarta-feira: reunião plenária da
Sociedade Auxiliadora Feminina às 14h 30min
Quinta-feira:
Culto Doutrinário às 19h 30min.
Ensaio do Coral Masculino
Sexta-feira:
“Sexta Jovem” – encontro da juventude da igreja
às 19h 30min.
Sábado:
Ensaio do Coral da Juventude às 15 horas.
Domingo:
Escola Dominical às 9 horas.
Culto Matutino às 10h 20min.
Ensaio de corais às 17 horas.
Culto Vespertino às 19 horas.

10

01/05
Ana Lua Hauck Iacomini
André Luiz da Silva de Figueiredo
Camilla Falci Grassi
Samuel Soares Bandeira
02/05
Ana Lúcia Maia de Castro Melo
Fabiana Chamon de Moura
Júlia Peixoto Gibram Silva
03/05
Rev. Edson Costa Silva
Graciana de Fátima Cruz Carvalho
Luis Gustavo Alves Diniz
Patrícia Vieira Alvarenga
06/05
César Timóteo de Oliveira Santos
Elen Vana Laranja Pinheiro Tostes
Hadassa Costa Silva Santos
Hilton José Jordão
Lúcia Carmen de Lima
Michele Fadini Magalhães
Olga Barbosa Linares Vieira
Sarah Matos Caldeira Eller
07/05
Bruno Cabaleiro Cortizo Freire
Gláucia Nolasco de Almeida Mello
Oder de Paula Lima

