Domingo,
19 de julho de 2015

Um pouco de nossa trajetória
Rev. Ludgero Bonilha Morais
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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, fará a
abertura das comemorações do
aniversário de nossa Primeira
Igreja. Estará conosco no
primeiro final de semana de
agosto, no sábado e domingo.
No sábado, pregará para os
casais de nossa Igreja e, no
domingo, pregará por ocasião do
culto da manhã e da noite.

Rev. Maurilio é autor de diversos
livros, sendo um deles sobre a
família, com o título “Esperança
para a Sua Vida”. Cremos e
oramos para que Deus nos
abençoe neste mês, quando
teremos oportunidades de
expressar nossa gratidão e
louvor por tudo o que ele tem
feito na vida de nossa querida
Igreja.
7

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Reunião de Oração:
Dia 21, terça feira, às 8h30min. e 14h30min.
Departamento Responsável: Evangelina Deslandes
Relatora: Maria Helena Bernardes – 3275-8861

Convite - Chá da Vovó
A SAF convida as vovós para um chá no dia 22 de
julho, às 14h30min. , no salão João Calvino.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Éder Freitas, César, João, Paulo Cassete,
Sérgio Linares, Ariel, Jesé Oliveira, Ricardo Serra

Hoje:
Equipe 1:
Jandira Ferreira Lima
Rua da Matriz, 129 – Venda Nova
Tel.: 3451- 4430

VIAGEM REV. EDSON
O Rev. Edson viajou, junto com sua família, para o
interior do estado para visitar seus familiares.
Retorna na próxima quarta-feira para os preparativos
finais do acampamento da UPA, que acontecerá na
última semana de julho.
Oremos em seu favor.

Segunda-feira: Jessé Oliveira
Quinta-feira: Ricardo Serra

REUNIÕES DE ORAÇÃO
Recomenda-nos a palavra de Deus: “Orai sem
cessar”.
Tome nota e participe conosco!
Segundas-feiras: 19h30min.
Terças-feiras: 8h30min. e às 14h30min
Quartas-feiras: às 8h

Inscrições se encerram
na próxima quinta-feira, 23/07
Faixa etária: 14 a 18 anos

QUINTA-FEIRA
CULTO DOUTRINÁRIO – 19H30MIN.

Data: 27/07 a 01-08
Tema: “Integridade”.

Todas as quintas-feiras, às 19h30min. , temos nosso
momento de estudo bíblico. Venha louvar a Deus,
estudar a Santa Palavra e crescer em graça e no
conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo.
Diz-nos o apóstolo Paulo: A Escritura é que nos torna
perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa
obra. 2 Tm 3.17
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Preletor: Rev. Giovan Amaral Casteluber.

Inscrições após os cultos,
no salão social, e, durante a semana,
com Kênia na secretaria da Igreja.

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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CHEGOU A SEMANA DO
ACAMPAMENTO UCP E UPJ
Pedimos a toda Igreja que esteja orando pelo nosso
acampamento.
Informamos, também, aos irmãos que, como em
todas as temporadas, levaremos crianças e juvenis,
ao nosso acampamento, que não têm condições de
pagar o valor da inscrição. Se você gostaria de
praticar sua generosidade, doando algum valor para
o pagamento da inscrição destes, procure o Sem.
Bruno e faça a sua doação.

PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA
BÍBLICA DE FÉRIAS
Neste domingo, teremos a terceira aula em nossa
Escola Bíblica de Férias, abordando o tema:
“Presbiterato Bíblico”. Nosso professor, hoje, será o
Rev. Afonso Celso e no domingo que vem, teremos
a presença do Rev. Cleômenes, pastor da Igreja
Presbiteriana Metropolitana, no Bairro Mangabeiras.
19 de julho: “A importância do preparo do
presbítero para a vida da Igreja do Senhor”
26 de julho: “O ministério pastoral dos presbíteros”

INFORMAÇÕES AOS PAIS
Data: 20 a 25 de Julho.
Saída: dia 20, segunda-feira, às 14h, na Praça do
Papa (esquina com Rua do Amendoim, em frente à
Igreja Presbiteriana Metropolitana). Cheguem com
antecedência, não podemos esperar pelos
retardatários.
Retorno: dia 25, sábado, às 12h, horário de
chegada na Praça do Papa.
Documentos: levar cópia da certidão de nascimento
ou carteira de identidade.
O que levar: roupas de cama e banho, roupas para
esporte e piscina, produtos de higiene pessoal e
qualquer medicamento que a criança faça uso
constante (o medicamento deverá ser entregue aos
equipantes). Levar uma roupa velha para as
brincadeiras.
Obs: Não se esqueça de levar a sua Bíblia.
Cantina: haverá uma cantina com refrigerantes e
guloseimas. O acampante deverá levar dinheiro para
adquirir estes produtos. Este dinheiro deverá ser
entregue aos responsáveis pela cantina em troca de
fichas, para evitar perdas.
Atenção: Haverá uma programação especial em
que cada acampante terá a oportunidade de se
apresentar, mostrando seu talento. Preparem-se!

CORAL JUVENIL
Cantaremos hoje, no culto da noite. O ensaio será às
17 horas com as mães.
Já estamos nos preparando para o culto do dia dos
pais. Na próxima semana, estaremos de férias.

REUNIÃO PLENÁRIA
JUNTA DIACONAL

O que não levar: brinquedos, jogos, celulares e
objetos de valor. A Igreja não poderá se
responsabilizar pelo estrago ou desaparecimento
dos mesmos.

Dia 20 de julho, segunda-feira, haverá uma reunião
plenária da Junta Diaconal
A reunião ocorrerá às 20h30min. , após o culto de
oração.
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DIA NACIONAL DO
ADOLESCENTE PRESBITERIANO
4.º DOMINGO DE JULHO
A União Presbiteriana de Adolescentes nasceu em
julho de 1967, na Igreja Presbiteriana do Rio de
Janeiro, fruto do ministério de Dorcas Araújo
Machado.
A irmã Dorcas percebeu a necessidade de se
trabalhar com o grande número de adolescentes
que chegavam mais cedo para os cultos e não
possuíam nenhuma atividade direcionada. Solicitou,
então, o uso de um dos salões da igreja, o que o
Conselho aprovou, nascendo daí a União
Presbiteriana de Adolescentes.
Outras igrejas acompanharam a idéia, e muito
rapidamente a UPA já estava em vários estados do
Brasil, estruturando-se em UPAs locais, federações
e confederações.
No próximo domingo, dia 26, quarto domingo de
julho – Dia Nacional do Adolescente Presbiteriano,
celebraremos esta data, na presença de Deus, por
ocasião do culto vespertino. Convocamos todos os
adolescentes de nossa igreja a estarem conosco
neste momento especial.
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Projeto ILÍRICO – na Albânia dos Bálcãs 1 ...
até ao Ilírico, tenho divulgado o evangelho
de Cristo (Rm 15.19).
Família Missionária MONTENEGRO
rev.montenegro@gmail.com
Pela edificação da Igreja no contexto continental de
uma Europa secularizada e pós-cristã, a partir da
Albânia.
Carta Circular no 13 – Semeando a Fé Cristã
Reformada na Europa Oriental.
Ardi Dritan (codinome usado por
segurança) é um jovem pastor de uma pequena
Igreja dedicando-se à pregação do Evangelho
no Kossovo, país com 98% da população
muçulmana. Atento e presente, Ardi
acompanhou cada palestra proferida sobre a
doutrina da Justificação pela Fé e ao fim da I
Conferência Teológica – etapa da Albânia (Maio)
Conferência Teológica que realizamos na Albânia e
no Kossovo, ele afirmou nunca ter ouvido uma
explicação tão clara e profunda sobre o Evangelho
de Cristo. Assim como outros, Ardi mostrou-se
interessado em continuar aprofundando a sua
compreensão da teologia bíblica e pediram pela
continuidade de conferências como esta também em
outras partes do pequeno país.
Com a colaboração do rev. Ludgero Bonilha Morais,
a nossa I Conferência Teológica teve um bom êxito,
alcançando especialmente pastores e lideranças
tanto na Albânia, quanto no Kossovo, países de fala
albanesa. Pudemos levar uma palavra clara e
profunda sobre importantes tópicos da Teologia
Bíblica, na esperança não apenas de alimentar
espiritualmente, mas de identificar interessados para
posterior acompanhamento e aprofundamento nas
questões bíblicas e teológicas; e assim, darmos
suporte à Igreja Evangélica Europeia na região dos
Bálcãs. Foram 4 curtas palavras de abertura
devocionais por mim dirigidas e 8 densas palestras
temáticas pelo rev. Ludgero, além da distribuição de
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material impresso, a Declaração de Fé da
Fraternidade Reformada Mundial, símbolo de fé
contemporâneo de teologia reformada, produzido em
albanês pela Fundação Presbiteriana Albanesa, sob
a coordenação do rev. Benilton dos Santos. Graças à
contribuição de todos os missionários e candidatos
da APMT, Albano, Benilton, Elder e Klotilda,
conseguimos realizar a Conferência, ainda usando
tradutores, pois continuamos sofrendo com a língua
albanesa.
Aos poucos vamos conhecendo melhor o nosso
contexto: Europa, Bálcãs e Albânia. Para onde
olhamos, vemos necessidades missionárias com
poucos trabalhadores, crentes e Igrejas; no Leste há
um pouco mais de pessoas nas Igrejas, porém a
superficialidade da formação pastoral e a baixa
capacidade de análise bíblica dos crentes nos saltam
aos olhos. Na Albânia, temos a boa notícia de irmos
descobrindo Igrejas e escolas de formação teológica
mais próxima a nós. Em junho, tive o privilégio de
pregar em uma Igreja Presbiteriana existente há 11
anos, a Igreja Reformada de Durrës, recém
descoberta por nós, cujo pastor é um albanês ligado
à PCA dos EUA.

Pela edificação da Igreja no contexto
continental de uma Europa
secularizada e pós-cristã, a partir da
Albânia.
Veridiana também estreou a sua colaboração
ministerial ao dar, com sucesso e usando intérprete,

uma aula de artesanato para mulheres na
Fundação Presbiteriana Albanesa. Alegramo-nos ao
ver a equipe da APMT na Albânia crescendo, pois
desde a nossa chegada em agosto passado,
recebemos a família Jacarandá no último dezembro
e a família Nunes, que embora já há tempos
presente na Albânia, passou a integrar o quadro de
missionários da APMT no início deste ano. Para
compensar a nossa dificuldade com a língua
albanesa, a providência nos trouxe um casal jovem
e recém-casado, Mariol e Eni Çollaku, com quem
nos comunicamos em inglês; e passamos então, a
investir neste relacionamento com o propósito de
prepará-lo para o ministério pastoral. Embora não
haja um seminário presbiteriano no país,
encontramos aqui em Tirana um de linha
reformada, associado ao Master College de John
MacArthur, outra boa notícia recém-descoberta.
Por gentileza, pedimos a você e à sua igreja que se
unam a nós nas seguintes orações:
- Agradeçam a Deus pela Conferência realizada,
pela
conclusão do 1. o ano letivo das crianças na
Albânia, pelo contato com o casal Çollaku, pela
disposição dos donos da casa que alugamos de
fazerem reformas na mesma, melhorando-a para o
próximo invern,o e por termos conseguido, com os
recursos financeiros trazidos, praticamente mobiliar
toda a casa;
- Peçam ao Senhor por pessoas interessadas em

conhecer e difundir a fé bíblico-reformada conosco,
assim como por recursos para investirmos mais no
preparo de nacionais como Mariol Çollaku e para a
edição e o lançamento dos nossos primeiros
materiais impressos nos Bálcãs;
- Roguem ao Pai por condições extras específicas
para a anuidade (2015/2016) escolar dos nossos
quatro filhos, posto que requerida antes do início
das aulas, a ocorrer em setembro próximo.
OBS.: Pedimos a gentileza àqueles que quiserem
passar a nos mandar ofertas e, especialmente,
àqueles que estão ofertando diretamente em nossa
conta que, se possível, deem preferência ao
depósito na conta da APMT, para melhor controle
fiscal.
Banco do Brasil: Agência Presbiteriana de Missões
Transculturais; CNPJ: 04.138.895/0001-86; Agência
0635-1 (Cambuci);
C/C 7500-0. Neste caso deposite sempre o valor
inteiro com 88 centavos (ex.: R$ 500,88 para R$
500,00), pois é o valor dos centavos (0,88) que nos
identifica (Família Missionária MONTENEGRO)
como o destino da sua oferta. (11) 3207-2139
(APMT).
Nos laços do Cordeiro,
Raimundo, Veridiana, Ester, David, Arthur e Felipe
Montenegro.

Veridiana dando aula de artesanato.
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da Família Missionária MONTENEGRO, Projeto
ILÍRICO – na Albânia dos Bálcãs Jul 2015

LIVROS QUE EDIFICAM
“Qual a Missão da Igreja?”
de Kevin DeYoung e Greg Gilbert
No meio de tantas ideologias que tomaram de
assalto o que é e deve ser a missão da Igreja, vem
este livro de Kevin e Greg para nos trazer uma
orientação segura e bíblica sobre tão intrigante
matéria e ação, fazendo-nos entender a “Justiça
Social” e a “Grande Comissão”.
Michael Horton ao apresentar o livro diz: “Cristo é a
mensagem mais importante no mundo. Apresentar
esta mensagem é a missão mais importante.
Estamos perdendo nosso foco? Estamos sendo
distraídos, às vezes até por coisas boas? Hoje,
cristãos zelosos discordam profundamente sobre a
missão e o ministério da Igreja. Kevin e Greg nos
levam de volta às primeiras coisas, em uma época
de distração e morosidade em missões.
Oferecendo sabedoria equilibrada, este livro nos dá
não apenas encorajamento, mas também
desconforto exatamente onde todos nós
precisamos. Este é o tipo de sensatez bíblica que
precisamos neste momento.” Michael Horton –
Professor de Teologia Sistemática e Apologética,
Westminster Seminary California.
Procure em nossa livraria. Fale com a Juliana.
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19/07
Alair do Carmo Alves
Marilene Ferreira Silva
20/07
Cláudia Magalhães Souza
21/07
Célia Maia Silva
Mauro Rodrigo Schneider
Zulmira Pereira de Souza
22/07
Izabela Guimarães Muschioni
Noeme Faria de Melo Nogueira
23/07
Rian Castello Guimarães
24/07
Luisa Tomelin Coelho
Vitor Gibram Leite e Silva

