Domingo,
2 de agosto de 2015

ALFABETIZAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO INTERNACIONAL - AEI
De acordo com a UNESCO, mais de 1 bilhão de pessoas
no mundo hoje são incapazes de ler e escrever. No Brasil,
somente, cerca de 30 milhões de adultos não podem ler
e escrever o suficiente para sua desenvoltura diária. São
os analfabetos e analfabetos funcionais que estão ao
nosso derredor e que não sabem ler, sequer, o nome do
bairro para o qual determinado ônibus os levará. O
analfabetismo é um problema para o nosso país, visto que
aqueles que não sabem ler e escrever estão, segundo
pesquisas recentes, mais suscetíveis a enfermidades,
visto não saberem ler as receitas ou os nomes nas caixas
de remédios.
O trabalho do AEI - Alfabetização e Evangelização
Internacional está sob a responsabilidade da Primeira
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, tem a sua sede
nacional aqui, e existe com a finalidade de ajudar aqueles
que não podem ler e escrever compartilhando a dádiva da
leitura. Somos parte de um ministério internacional que
hoje atinge mais de 150 países ao derredor do mundo.
O trabalho que realizamos tem um aspecto específico,
porque desejamos fazer com que aqueles que são
beneficiados pelo nosso ministério possam ter acesso às
Sagradas Escrituras e, assim, compartilharmos com estes
o Evangelho de Jesus Cristo. Cremos que o mais forte
testemunho do Evangelho está no conhecimento que
cada um de nós pode ter através da leitura diária da
Bíblia. Se um adulto não pode ler por si mesmo, como
haverá de conhecer o que Deus nos revelou e disse na
Bíblia? Por isso, o evangelismo é parte integral da missão
que abraçamos e com este objetivo o AEI tem cartilhas
desenvolvidas com a finalidade de que seus alunos
aprendam a ler por si mesmos a Escritura. Todas as
nossas lições têm, pelo menos, uma palavra, em cada
uma delas, que remete a um versículo da Bíblia. Ao
terminar uma dada lição, o aluno é levado ao texto bíblico
onde a palavra recém-aprendida é encontrada.
O AEI existe para ajudar a Igreja a compartilhar a
mensagem de Jesus Cristo através do ensino da leitura.
Estamos em todos os estados brasileiros e milhares de
alunos têm sido beneficiados pelos métodos que
utilizamos. A eficácia de nosso trabalho é impressionante,
praticamente, todos os nossos alunos terminam,
efetivamente, alfabetizados e evangelizados, conhecendo
os propósitos de Deus pela leitura de Sua Palavra.
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Temos mais de 30 anos de história no Brasil. Tudo
começou com a visita do Rev. Robert Rice, fundador e
idealizador das cartilhas. Nosso pastor foi o primeiro
contatado, recebeu a incumbência e se comprometeu a
plantar este ministério nos países de língua portuguesa.
Logo a seguir, a Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte abraçou o ministério do AEI. Nossa primeira
missionária foi nossa irmã Ana Maria Cantão, convidada e
sustentada integralmente pela nossa Igreja.
Durante vários anos, realizamos esta obra com os
recursos advindos dos dízimos e ofertas dos membros da
Primeira Igreja de Belo Horizonte. Na medida em que
fomos crescendo, recebemos significativa ajuda do
Instituto Presbiteriano Mackenzie. Neste ano, o IPM
deixou de participar deste ministério como nosso parceiro,
deixando-nos. Estamos orando, rogando ao Senhor que
abra outras portas e amplie a visão de instituições e
irmãos para esta obra maravilhosa e já consolidada no
Brasil e em outros países de fala portuguesa. Os desafios
são imensos, os recursos poucos, nossa expectativa
grande, nossa confiança no Senhor enorme.
Nosso grande interesse e oração é que muitos irmãos de
nossa Igreja e de outras igrejas se envolvam neste
imenso e precioso ministério, orando, conhecendo,
participando e contribuindo. Olhe ao seu derredor e
observe: existem vários adultos ao seu lado que, talvez,
ainda você não tenha percebido que não sabem ler e
escrever e, entre estes, número significativo de
analfabetos funcionais. Seja você um professor de
alfabetização, conheça melhor o AEI, use suas
ferramentas e discipule, ensinando outros a ler e escrever,
dando-lhes a oportunidade de ler por si mesmos a Bíblia
e, com esta leitura, serem levados ao conhecimento do
Evangelho salvador de Jesus Cristo.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Reunião de Oração:
Dia 04, terça-feira, às 8h30min. e 14h30min.
Departamento Responsável: Evangelina Deslandes
Relatora: Maria Helena Bernardes – 3275-8861
Reunião Plenária:
Dia 05, quarta-feira, às 14h30min.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: José Luiz Espeschit, José Maria, José Carlos,
Natanias, Eder Mello, João, William, Sérgio Maciel

Hoje:
Equipe 1:
Déa Maria Ribeiro
Praça Raul Soares, 265/1202 – Centro
Tel.: 3291.8837
Equipe 2:
Oswaldo Lúcio Ribeiro
Rua Saldanha da Gama, 123/101 – Colégio Batista
Tel.: 3421.3969
Próximo Domingo:
Equipe 1:
Odete Vieira Alves
Rua Itapema, 105/102 – Anchieta
Tel.: 3225.3665
Equipe 2:
Hélvio Antonio Pinheiro Santos
Rua Apodi, 100/301 – Serra
Tel.: 3227.3273

Segunda-feira: Zuelton
Quinta-feira: José Luiz Espeschit

CORAL JUVENIL

UMP
UNIÃO DA MOCIDADE
PRESBITERIANA

Voltamos, hoje, às nossas atividades normais.
Teremos ensaio às 17 horas com as mães.
Cantaremos no próximo domingo pela manhã.

NOTA DE FALECIMENTO
Faleceu, na terça feira, dia 28 de julho, o Sr. Ari Vieira
Fonseca, tendo sido sepultado no dia 29 no Cemitério
Parque da Colina. O Rev. Ludgero acompanhou a
família e dirigiu uma palavra aos presentes no ofício
fúnebre. O Sr. Ari deixa a sua esposa Marilia Nazarene
Teixeira Fonseca, filhos e netos. Entre os seus filhos
está o Dr. Marcone, marido de nossa irmã Lilian Serra
de Souza Bonilha Morais, filha do Rev. Ludgero.
Registramos aqui a nossa palavra de pesar e nossas
mais fervorosas orações em favor de D. Marilia, seus
filhos e netos, na esperança de que Deus console o
coração desta querida família enlutada.

SEXTA JOVEM
Na sexta-feira, dia 07, daremos início às atividades
do segundo semestre da nossa Sexta Jovem!
Após um mês de descanso, esperamos ver todos
os jovens conosco, às 20h, no Salão João Calvino,
para juntos iniciarmos uma nova série de estudos.
Não perca!
CONGREGAÇÃO BELÉM
Hoje é o dia de nossa visita mensal à Congregação
Belém.
Se você precisa de carona, sairemos às 18h15min.
da porta da igreja.
Todos os jovens são convidados a participar
conosco deste importante trabalho!
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DECISÕES DO CONSELHO
Várias decisões do Conselho de nossa Igreja
foram tomadas em sua penúltima reunião, entre as
quais, damos a conhecer as seguintes:
1. Acatar a decisão do Rev. Genilton Silva
Santos de deixar o campo da Primeira
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, em
31 de dezembro de 2015, determinando
que o mesmo passe a atuar diretamente
na sede de nossa Igreja, estando à
disposição do pastor titular de nossa
Igreja, até o final de seu compromisso
(31/12/2015).
Rev. Genilton, desde a decisão aqui comunicada,
está atuando na sede, fazendo trabalho de
visitação a enfermos e idosos de nossa igreja,
bem como na Escola Dominical Itinerante.
2. Não prosseguir com a implantação da
Congregação do Bairro Providência,
suspendendo, consequentemente, a
determinação de locação de um novo
local.
A determinação de se alugar um local mais amplo
para os trabalhos da Congregação havia sido
decidia no final do ano passado. No entanto, o
trabalho “Nossa Missão” nos oficiou comunicando
não haver interesse em participar de tal expansão
e implantação de uma Congregação de nossa
Primeira Igreja.
3. Determinar que todo recurso repassado
pela igreja para o Projeto Redenção, bem
como para qualquer outro projeto com fins
de assistência social, seja canalizado pela
ASPACAM, conforme já havia sido
decidido em outubro de 2014.
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4. Determinar que o compromisso de
repasses dos recursos destinados ao
Projeto Redenção, bem como os recursos
de sustento do Rev. Abelardo Nogueira,
sejam encerrados na data de 31 de
dezembro de 2015.
Louvamos a Deus pelo trabalho que tem sido
realizado até aqui e, em especial, aquele que tem
sido feito pelo Rev. Genilton e sua esposa
Ivanildes e oramos em favor deste casal e o futuro
campo ministerial que o Senhor haverá de lhes
conceder.
Por solicitação do Conselho, fizemos comunicado
oficial à Sociedade Auxiliadora Feminina que está,
também, colaborando com este trabalho social de
nossa Igreja.
Nesta mesma reunião, recebemos relatório de
Comissão Especial que apresentou proposta de
cortes em diversos itens do orçamento de nossa
Igreja, tendo sido aprovado.
Recebemos, também, relatório da tesouraria da
Igreja que mostra as bênçãos que o Senhor Deus
nos tem concedido, revelando a fidelidade de
muitos irmãos, ao mesmo tempo que fomos
informados, novamente, dos desafios que estão
diante de nós para cobrirmos déficit na execução
de nossas despesas. Oramos e esperamos em
Deus que cada membro de nossa Igreja responda
a esse desafio, que Deus colocou diante de nós
para que seja provada, mais uma vez, a nossa
fidelidade e amor pela Igreja onde Deus tem nos
colocado.
Na última reunião do Conselho, dia 27,
recebemos relatório da Comissão de Exame de
Contas da Tesouraria e o Conselho o aprova em
seus termos.

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 tendência
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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ACOMPANHE OS DADOS DA PROGRESSÃO ORÇAMENTÁRIA
DE NOSSA IGREJA – PARTICIPE DA CAMPANHA DO MÊS DE ANIVERSÁRIO
Deus tem nos abençoado sobremaneira no decorrer
dos anos. Neste ano, no meio de grandes
dificuldades conjunturais, a nossa Igreja continua
sendo abençoada pela boa mão do Senhor.
Dos 100% orçados para este primeiro semestre,
atingimos a casa dos 99,3%, faltando somente 0,7%
para atingirmos o alvo proposto. No entanto, quando
vamos para as despesas feitas, ultrapassamos em
2.5% do orçado, gastando mais do que havíamos
estabelecido.
Nossos compromissos se estendem desde o
sustento dos pastores, dos nossos missionários, dos
músicos da igreja, ajuda às novas igrejas, dízimos ao
Supremo Concílio, verbas presbiteriais, o sustento de
todos os nossos funcionários, da obra de ação social,
a manutenção do culto, acampamento e muitas
outras responsabilidades que nossa Igreja tem
fielmente assumido.
Com isto, o déficit de nosso orçamento chegou
próximo de cento e dez mil reais, obrigando-nos a
pospor algumas destas despesas. Muitos cortes têm
sido feitos para esta devida adequação. Estamos

Orçamento 1º semestre
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orando e crendo que Deus, por sua bondade, haverá
de suprir esta nossa necessidade, abrindo
generosamente o coração dos irmãos, membros de
nossa Igreja para que sejamos usados nas mãos do
Senhor.
O mês de agosto, sendo o mês de aniversário de
nossa Igreja, se apresenta como feliz oportunidade
para vermos o nosso coração alargado e superarmos
os objetivos propostos. Nossa campanha tem como
alvo alcançarmos 150 mil reais e, para isso,
desafiamos todos os irmãos para que, além de seus
dízimos e ofertas regulares, contribuam com este
objetivo específico.
Nossa Igreja tem mais de 900 membros em sua
sede. Pensamos em uma campanha na qual todos
possam participar. 150 mil, divididos por 900
membros, são 167 reais. Temos 5 domingos neste
mês de aniversário. Se todos contribuírem com 35
reais a cada domingo nesta campanha, além de
dízimos e ofertas, ultrapassaremos o alvo proposto.
Dê múltiplos de 35 reais a cada semana e juntos
alcançaremos este objetivo. Deus suprirá em muito
todas as nossas necessidades.

Despesas 1º semestre

REV. MAURILIO DIMAS – CONVIDADO
ESPECIAL PARA A ABERTURA DO MÊS
DE AGOSTO
ANIVERSÁRIO DA PRIMEIRA IGREJA
PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE
Rev. Maurilio, pastor da Igreja Presbiteriana de
Timóteo, está conosco, desde ontem, como
convidado especial para a abertura das
comemorações do aniversário de nossa Primeira
Igreja.
Rev. Maurilio será o pregador no culto da manhã
deste domingo e por ocasião do culto da noite.
Damos as boas vindas ao nosso querido irmão,
orando para que o Senhor o use na entrega da
Santa e Bendita Palavra de Deus.

ANIVERSÁRIO DA SAF
DA PRIMEIRA IGREJA
Celebramos, neste mês, com imensa alegria, o
aniversário da querida Sociedade Auxiliadora
Feminina de nossa Igreja. São 103 anos de
profícua atividade e consagração de mulheres em
sociedade, auxiliando de forma abençoada a vida
de nossa amada Igreja.
À sua presidente, D. Célia Ribeiro, em nome de
toda a SAF, solicitamos que receba o carinho e
apreço de toda a Igreja. Para as celebrações
desta efeméride, pregará, em culto especial, o
Rev. Ludgero Machado Moraes Neto, pastor da
Igreja Presbiteriana Aliança.

OFERTA ESPECIAL DE
ANIVERSÁRIO
ALVO 150 MIL REAIS. PARTICIPE!
Tome o envelope das contribuições da Igreja e
preencha, designando a oferta especial de
aniversário.
Temos este desafio diante de nós e temos orado
para que o Senhor Deus desperte a cada um dos
membros da Igreja e todos participem com
generosidade e prontidão.
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CLASSE DE CATECÚMENOS
A partir do próximo domingo, dia 09 de agosto, terá
início uma nova turma para o Curso de
Catecúmenos. O curso está aberto àqueles, que
pretendem professar a fé em JESUS CRISTO ou são
procedentes de outra denominação evangélica e
desejam arrolar-se como membros da PIPBH.
Os interessados deverão encaminhar-se à sala de
Catecúmenos, no 3.º andar, às 9h.
Solicitamos aos diáconos de plantão que ajudem aos
interessados, encaminhando-os à classe.

02/08
Alexandra Maria Goecking de Araújo
Daniel Carneiro Rocha
Elizabeth Machado de Faria
Filipe Pereira Rodrigues
03/08
Eder Mota Barbosa Júnior
04/08
Cristiane Bernardes Ferreira Cunha
Elberth Nogueira Bernardes

MEDALHA DE RECONHECIMENTO
Rev. Ludgero, nosso pastor, acaba de receber
medalha de reconhecimento como “Partner of
Distinction” de Literacy & Evangelism International.
Nosso pastor é o fundador e responsável por este
ministério em língua portuguesa, alcançando,
desde seu início, milhares de pessoas através da
alfabetização, bem como coordenadores e
professores espalhados em todo o Brasil.
Parabenizamos nosso pastor por tão merecido
reconhecimento e oramos em favor deste
importante ministério que é de responsabilidade de
nossa Igreja.

05/08
João Marcos Balthazar dos Santos Freire
Maria Alice Souza
06/08
Rafaela Juliana Lutes Carneiro
Raquel Figueiredo Alves
07/08
Altamira Paula Lima Salum
Fernanda Cintra Alves Pena
Flaviane Ferreira Cunha
Gustavo Catizani Faria
08/08
Amália Larissa Rickli Séllos
Leir Ferreira Gomide
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