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

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
SAF - SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA
No trimestre: março, abril e maio, a SAF distribuiu:
?
Bíblias: 25
?
Novos Testamentos: 5
?
Literaturas Cristãs: 2.068
?
Folhetos: 3.535

No dia 23 de maio, foi realizado pela SAF, no salão
João Calvino, o Culto pelo Bebê, contando com a
presença de 6 bebês, trazidos por seus pais e
familiares.
Nossa irmã Mírian Gherardi dirigiu a devocional e o
Rev. Edson nos trouxe uma abençoada mensagem.
Após o culto, reunimo-nos para um chá em
agradável momento de confraternização.
Louvamos a Deus pela vida de todas as sócias
da SAF e as irmãs, que queiram participar
conosco, serão muito bem vindas.
Reunião de Oração:
Dia 23, terça feira, às 8h30min. e 14h30min.
Departamento responsável: Terezinha Lara
Relatora: Célia Ribeiro -Tel: 3023-6316
Reunião Executiva:
Dia 23 , terça-feira, às 15 horas
Reunião dos Círculos Nady Werner e Taelma
Rosa da Federação de SAF's BH:
Dia 27 de junho, sábado das 9 às 17 horas.
Local: Congregação Caeté
Rua Borba Gato, 26 – Jardim Bandeirantes
Caeté – MG
Obs.: Cada SAF deverá levar peças de artesanato
ou guloseimas para venda. O valor arrecadado será
destinado às missões.
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Hoje:
Equipe 1:
Iraídes Silveira Carvalho
Rua Volta Grande, 313 – Sagrada Família
Tel.: 3046-3784
Equipe 2:
Rizza Rodrigues C. Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel.: 3432-3064

Próximo domingo:
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

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje:
Eder Freitas, César, João, Paulo Cassete, Sérgio
Linares, Ariel, Jessé Oliveira, Ricardo Serra
Segunda-feira: Cláudio Murilo
Quinta-feira: William Fernandes

CORAL JUVENIL
Hoje não haverá ensaio. Aproveite para descansar!!
No próximo domingo, teremos ensaio normal, pois as
férias já estão chegando. Um abraço e até o próximo
domingo.

UMP- UNIÃO DA MOCIDADE
PRESBITERIANA
CONGREGAÇÃO BELÉM
Hoje, faremos nossa visita mensal à Congregação
Belém. Comunicamos àqueles que precisam de
carona que sairemos às 18h15min da porta da igreja.
Todos os jovens da UMP estão convidados, com
exceção daqueles que participam do Coral Jovem,
pois estarão cantando no culto vespertino em nossa
igreja.
SEXTA JOVEM + SOCIAL
Na sexta-feira próxima, dia 26, esperamos todos os
jovens em nossa Sexta Jovem, às 20h. O Rev. Edson
está desenvolvendo uma série de estudos sobre o
tema: "Pós-modernidade - Desafio para o Jovem
Cristão". Em seguida, comemoraremos os
aniversários do mês de junho. Venha participar
conosco!

NOTÍCIAS DA
CONGREGAÇÃO BELÉM
Nossa Congregação Belém está vivendo um novo e
promissor momento. Nosso irmão seminarista
Ronaldo Mateus assumiu o trabalho este ano e tem
sido ricamente abençoado por Deus em seus
esforços na proclamação do evangelho ali no bairro
São Salvador e adjacências.
O Rev. Edson visita a congregação mensalmente
pregando e levando a Ceia, sempre acompanhado
pelo Pb. Erasmo, nomeado pelo conselho como
presbítero destinado a dar apoio a esta
congregação. A congregação recebe, também, apoio
mensal de nossa UMP. Nossos jovens participam da
liturgia e auxiliam o seminarista, também, na
pregação da palavra.
Pedimos à Igreja orações em favor deste precioso
trabalho.

ESTUDO BÍBLICO
Nosso estudo bíblico está chegando! O Rev. Edson
conduzirá o estudo sobre o tema: "Período
Intertestamentário". Dia 27/06, às 19h, na casa da
Gabriela Egg. Para aqueles que precisam de carona,
comunicamos que vamos nos encontrar às
18h30min. , na porta da Igreja, para irmos juntos!

BODAS DE PRATA
Nossos queridos irmãos, Claudia e José do Carmo,
comemoram 25 anos de casados, vividos em harmonia,
debaixo da proteção e das bênçãos de Deus.
No próximo domingo, por ocasião do culto da noite,
faremos uma menção especial, manifestando nossa
gratidão diante de Deus.

O boletim está disponível
no nosso site:
www.primeiraipbh.org.br
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SEMANA TEOLÓGICA
DO INSTITUTO TEOLÓGICO
JOHN KNOX
Foi uma semana ricamente abençoada, com a
presença de cerca de 80 a 100 pessoas todas as
noites. Dos participantes, contamos com a presença
de mais da metade de membros de outras igrejas
evangélicas que atenderam ao nosso convite.
Estamos nos preparando para o próximo ano, Deus
querendo, quando teremos a participação de
oradores internacionais, homens de Deus, que serão,
certamente, instrumentos do Senhor para o desafio
de toda a nossa igreja.
Agradecemos a participação de todos, em especial o
Rev. Ludgero Neto na coordenação das atividades da
semana, os preletores especialmente convidados, D.
Josina, secretária do Instituto e tantos outros que
deram a sua preciosa colaboração.

AUDIÇÃO DO CEPEM
Dia 27/06, sábado, às 10h , acontecerá em nossa
igreja a audição de encerramento do primeiro
semestre de 2015 do nosso Centro Presbiteriano
de Estudos Musicais. Na ocasião, os alunos de
piano, violão, violino, violoncelo, oboé e canto se
apresentarão.
As audições de música são essenciais para que os
estudantes adquiram a habilidade de se apresentar
em público e são, também, uma ótima
oportunidade para que eles executem o repertório
que prepararam durante o semestre.
A entrada é gratuita. Venha e traga seus amigos e
familiares para participarem conosco desse
momento tão especial!

Centro Presbiteriano de Estudos Musicais

JULHO – ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS

REV. LUDGERO PREGANDO EM
SÃO PAULO

•

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”

Nesta segunda-feira, querendo Deus, o casal estará de
volta a Belo Horizonte.

•

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

Oremos em favor de nosso pastor.

•

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

Neste domingo, logo após o culto da manhã, Rev.
Ludgero e sua esposa, Regina Helena, viajarão para
São Paulo, quando pregará numa das igrejas
presbiterianas daquela capital.
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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.

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.

TEMPORADA DE ACAMPAMENTO
INVERNO – 2015
Nossa temporada de acampamento,
do mês de julho, se aproxima.
Informamos as datas para que as
famílias possam se programar.

UCP-UPJ:
Data: 20 a 25-07
Faixa etária: 06 a 13 anos
Preletor: Rev. Genilton Silva
Santos
UPA
Data: 27-07 a 01-08
Faixa etária: 14 a 18 anos
Preletor: Rev. Giovan
Amaral Casteluber

Inscrições a partir de 01 de julho.
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DECISÕES DO CONSELHO DA IGREJA
O Conselho da Igreja, em suas duas últimas
reuniões, tomou diversas decisões na adequação do
orçamento para este ano em curso. Na primeira
reunião, visto que seriam tomadas decisões,
segundo propostas da Comissão de Orçamento, que
atingiriam os pastores, estes, para deixar os
presbíteros à vontade para as resoluções que seriam
votadas, solicitaram sua retirada da reunião.
Autorizados, retiraram-se. Foi então que os
presbíteros tomaram diversas decisões no âmbito do
orçamento da Igreja.
Na reunião subsequente, que necessariamente
precisaria ser referendada, agora na presença do
presidente, de acordo com a Constituição da IPB, e
dos demais pastores, estes, formalmente, em
documento, se adiantaram, voluntariamente, e
propuseram cortes em seus próprios honorários e
benefícios, por amor à Igreja e pelo bem dela, nesta
hora de restrições. Pelo que, o Conselho ponderou e
aceitou integralmente a proposta do colégio
pastoral, que humildemente fora ali posta e votada e
transcrita em suas atas. Estes cortes perdurarão
enquanto não houver uma resposta da Igreja em
fidelidade e dedicação ao Senhor.
Decidiu-se que diversos outros cortes serão
aplicados, contudo sem atingir o sustento dos
missionários em terras de além mar, e todos os
outros colaboradores da Igreja protegidos pela CLT,
visto que estão amparados por leis trabalhistas.
Estes cortes, que atingem especialmente os
pastores, serão aplicados na esperança de que
Deus promova entre os membros da Igreja maior
fidelidade e consagração, na certeza de que, se
todos fossem leais ao Senhor nas promessas que
fizeram em sua Pública Profissão de Fé, jamais
haveria necessidade de tais medidas.
Nesta hora, faz-se necessário, também, orar em
favor daqueles irmãos que passam por momentos
aflitivos de ameaças de falta de emprego, de
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desemprego e encurtamento de recursos materiais,
em favor dos irmãos empresários, dos que estão nas
lides do comércio, afetados também pelos
desacertos da política econômica deste governo.
Esta, certamente, é oportunidade para redobrarmos
a nossa confiança no Senhor que nada nos deixará
faltar.
Fazemos um apelo a todos, que estejamos em
oração, intercedendo em favor de nossa pátria
brasileira e de seus governantes. Desmandos,
corrupção sistêmica, desacertos, leis que afrontam a
Deus e Sua Palavra, promiscuidades que
caracterizam tão escancaradamente os nossos dias.
Entre estes pecados de nossa nação, recentemente,
quando da tal "marcha gay" na cidade de São Paulo,
que foi patrocinada por recursos da Petrobras e da
Caixa Econômica Federal, declarou o prefeito
daquela capital, que "investiria o que fosse
necessário para estas 'marchas', mas nenhum tostão
seria aplicado em movimentos evangélicos".
Distorções como estas chamam sobre nossa nação
a santa ira de Deus. No entanto, momentos assim,
são propícios para que Deus desperte em Seu povo,
que somos nós, maior fidelidade, dedicação e
consagração. Deus foi, é e sempre será "nosso
refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas
tribulações".
Não devemos temer. Oremos em favor dos nossos
pastores para que eles preguem com maior ousadia
e pertinência, segundo o temor do Senhor revelado
na Sua santa Palavra. Fidelidade abre as janelas
dos céus, por isso Deus nos conclama, em
momentos assim e em todos os momentos de nossa
vida, a fazermos prova dEle. Damos graças a Deus
por termos o privilégio de vivermos nestas horas de
restrições e tribulações, pois nelas o Senhor nos
derrama porção dobrada do Seu Espírito, produzindo
em nós os traços preciosos da imagem de Cristo em
nosso caráter.

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 das 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.

FRALDAS NO VARAL!
Nasceu, no dia 17/06, às 11h15min. , o pequeno Samuel
Reis Barbosa, na Maternidade Santa Fé, pesando
3,490kg e medindo 50,5cm. Samuel é o segundo
filhinho de nossos queridos irmãos Livia Carmem e o
diácono Éder Mota Jr.
Que Deus abençoe esta querida família e que o Samuel
cresça para a glória de nosso Deus!

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

DOAÇÃO DE SANGUE
O jovem YAGO LAGUARDIA está internado no
Hospital Lifecenter e precisa de doadores de sangue.
Foi internado com leucemia e precisa encontrar um
doador, compatível, de medula óssea.
Yago, de 18 anos, é membro da 1.a Igreja
Presbiteriana de Uberlândia, filho Stefenson e Ivana
Laguardia, conhecidos de alguns da igreja aqui.
Deus o tem sustentado, juntamente aos seus pais e
a família.
O Yago está bem, porém está com uma infecção na
garganta, adquirida após a quimioterapia. O pedido
de sua família é que intercedamos junto aos jovens
para as doações de sangue e apoio moral e
espiritual a ele.
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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 tendências
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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