
Domingo, 
13 de setembro de 2015



SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

Dia 15/09, terça-feira:
Reunião de Oração, às 8h30min. e 14h30min. 
Departamento Responsável: Noeme
Relatora: Míriam 
Tel.: 3444.1696

Dia 16/09, quarta-feira:
Reunião Departamental, às 14h30min.
Casa da sócia Lucília 
Tel.: 3227.2610

Dia 19/09, sábado:
Reunião Executiva da Federação BH, às 15 horas
Sala da SAF

DIA DA ESCOLA DOMINICAL
 "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o 
ensino, para a repreensão, para a correção, para a 
educação na justiça ..."

E como e onde aprender o que nos dizem as 
Escrituras? 

Antes de tudo, leitura e meditação diária. 
E, no dia do Senhor, temos oportunidade única de 
estudo e de conhecimento do que nos diz a Palavra. 
Com direito a professor, a um aprofundamento maior, 
numa classe especialmente preparada para esse fim: 
é a Escola  Dominical! 

Desde a mais tenra idade, crianças, jovens, adultos, 
catecúmenos, neófitos, decanos ... todos têm o seu 
lugar! 

Bendita escola! Só mesmo o Espírito Santo de Deus 
para colocar no coração de um servo a semente desse 
estudo sistematizado!

E uma vez adquirido o conhecimento, colocá-lo em 
prática ... ´´a fim de que o homem de Deus seja 
perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa 
obra´´. 
(2 Tm 3.16-17)

Seja Deus servido em abençoar nossa Escola 
Dominical, sua direção, professores e alunos. 
Recebam todo o carinho da SAF. 

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1:
Eny Augusta V. de Oliveira
Rua Emília Vasconcelos Costa, 152 – Cruzeiro
Tel.: 3223.2065

Equipe 2:
Marina de Ávila Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel.: 3261.6074

Próximo domingo:
Equipe1:
Jandira Ferreira Lima
Rua Matriz, 129 – Venda Nova
Tel.: 3451.4430
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CEIA NA 
CONGREGAÇÃO BELÉM

Neste domingo, por ocasião do culto vespertino, 
o Rev. Edson estará pregando e ministrando a 
Ceia na Congregação Belém. 

Oremos em favor deste precioso trabalho. 



UMP – UNIÃO DA MOCIDADE 

PRESBITERIANA

INTERCÂMBIO BH - BRASÍLIA
Convidamos todos os jovens a participarem 
conosco da viagem de intercâmbio que faremos 
para Brasília, no feriado do dia 02/11.

Sairemos de Belo Horizonte no dia 30/10, sexta-
feira, e retornaremos na segunda-feira, 02/11. 

Devido à distância e o pouco tempo, estamos 
nos organizando para irmos de avião. 

Para mais informações, procure a diretoria da 
UMP. 

SEXTA JOVEM + REUNIÃO DE ORAÇÃO
Na próxima sexta-feira, 18/09, teremos nossa 
reunião de oração do mês de setembro, às 
19h30min. , na sala da UMP. 

Logo após, às 20h, nossa Sexta Jovem, no 
Salão João Calvino. O Rev. Edson tem 
conduzido um estudo no livro do Eclesiastes, 
sobre o tema: Valores x Futilidades. 

Aguardamos a presença de toda juventude!

CONGREGAÇÃO BELÉM

No próximo domingo, 20/09, faremos nossa 
visita mensal à Congregação Belém. Aqueles 
que precisam de carona, comunicamos que 
sairemos às 18h15min. , da porta da igreja. 

Convidamos todos os jovens a participarem 
conosco deste importante trabalho, um serviço 
ao Reino de Deus!

ESCOLA DOMINICAL

Louvamos a Deus pela vida de nossa Escola 
Dominical, pela vida de seus professores e alunos 
e também por todos os irmãos da 
Superintendência. 

As classes funcionam, desde o rol do berço até as 
classes de adultos, passando pelas crianças, 
juniores, adolescentes e mocidade.

Venham e participem. Começamos às 9 horas da 
manhã. Procure a sua classe, pergunte aos 
diáconos à porta da Igreja.

O boletim está disponível
 no nosso site: 

www.primeiraipbh.org.br
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VIAGEM DO CORAL 
DA IGREJA A ITANHANDU

Recebemos, com muita alegria e gratidão, o relato 
abaixo sobre a viagem do Coral da nossa Igreja, 
pelo que rendemos graças a Deus.

“Nosso Coral foi muito abençoado durante os dias 
de viagem, de 5 a 7 de setembro.
 
No dia 5, logo após fazer o check in no hotel, 
cantamos em um lar de idosos e falei um pouco da 
passagem do encontro de Jesus com Zaqueu. 
Logo após, os voluntários do asilo nos serviram um 
lanche.
 
Na manhã seguinte, domingo, cantamos na bela 
igreja presbiteriana de Itanhandu, antes e após a 
Escola Dominical. Foi uma grande bênção.
 
Nossa presença em Itanhandu se encerrou neste 
mesmo domingo, à noite, quando cantamos nas 
festividades oficiais de aniversário da cidade, creio 
que para um público entre 400 e 500 pessoas. 
Cantamos durante, aproximadamente, 1 hora, 
sendo interrompidos a cada 3 músicas pelo 
Serginho, que falava um pouco sobre as músicas 
que seriam entoadas. 

O coral foi bastante aplaudido entre cada música e 
ao final da participação, mas, o principal e mais 
importante, recebemos testemunhos diversos de 
pessoas que foram abençoadas com a mensagem 
cantada pelo coro.
 
Voltamos na manhã seguinte debaixo da proteção 
de Deus, que mais uma vez usou o Coro para a 
Sua glória.
 
Um grande abraço, em Cristo."

Presb. Giovane Lenza – Presidente do Coral"

UCP – UNIÃO DAS CRIANÇAS 
PRESBITERIANAS 

UPJ – UNIÃO PRESBITERIANA 
DOS JUVENIS

Continuaremos, hoje, a estudar o tema do ano, 
MORDOMIA CRISTÃ - Servindo a Deus em 
todo o tempo. 

Horário: 17h30min. , logo após o ensaio do 
coral.

Nasceu a pequena  Beatriz Mara Reis Miranda 
no dia 3 de setembro de 2015. 

Alegramo-nos com seus pais, Daniel Henrique 
Silva Miranda e Giselle Mara Teixeira Reis 
Miranda, os avós da Beatriz, maternos: Didison 
dos Reis e Eliane Mara Teixeira Reis e avós 
paternos: Daniel Campos de Miranda e Deuzene 
Rodrigues da Silva Miranda e com toda a família. 
.
 Damos as boas-vindas à pequena Beatriz!

NASCEU 

E AS FRALDAS FORAM 

POSTAS NO VARAL
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NOTA DE FALECIMENTO

Comunicamos, com pesar, o falecimento de 
nossos irmãos, Presbítero Osvaldo Lúcio 
Ribeiro, 70 anos, Sr. Osmar do Santos, 87 
anos, pai do Rev. Genilton e de D. Benícia, mãe 
de nossa irmã Dra. Tatiana.

O presbítero Osvaldo encontrava-se internado, 
recuperando-se de uma grave operação, não 
tendo resistido. Logo após a operação, foi 
visitado pelos revs. Ludgero e Edson. Foi 
chamado à presença de Deus no dia 8, tendo 
sido velado no templo da Primeira, com a 
presença de diversos irmãos. Presidiu a 
cerimônia fúnebre o Rev. Edson. 

Osvaldo era presbítero emérito de nossa Igreja, 
tendo atuado, desde jovem, como líder da 
mocidade, superintendente de nossa Escola 
Dominical, trabalhou em diversas entidades 
evangélicas, terminando como administrador do 
Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte. 
Deixa filhos, Osvaldinho, Eduardo e Katia e 
viúva a nossa querida irmã Miriam Ribeiro.

*************************

D. Benícia faleceu nesta segunda-feira, tendo 
sido sepultada no dia 8. Compareceram à 
cerimônia fúnebre os revs. Edson e Ludgero. 
D. Benicia deixa dois filhos, sendo um deles a 
nossa querida irmã, Dra. Tatiana, membro de 
nossa Igreja. Deixa também netos.

*************************

Faleceu, também, o Sr. Osmar dos Santos, pai 
do Rev. Genilton, nosso pastor.  O Sr. Osmar 
faleceu no sábado passado e foi sepultado no 
domingo. Presidiu a cerimônia fúnebre o Rev. 
Afonso Celso.

*************************

Registramos a todos nossos irmãos enlutados a 
nossa palavra de profundo sentimento e nossas 
orações, rogando ao Senhor que console os 
seus corações. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Eder Freitas, César, João, Paulo Cassete, 

Sérgio Linares, Ariel, Jessé Oliveira, Ricardo Serra

Segunda-feira: João

Quinta-feira: Paulo Cassete

CONVOCAÇÃO - REUNIÃO PLENÁRIA 
DA UPA – UNIÃO PRESBITERIANA 

DOS ADOLESCENTES

A presidente da União Presbiteriana de 
Adolescentes da Primeira Igreja Presbiteriana de 
Belo Horizonte, Raquel Soares, convoca a 
sociedade para a sua reunião plenária a se 
realizar neste domingo, dia 13/09, às 17h, em 
primeira convocação, ou, em não havendo 
quorum, às 17h30min. , em segunda convocação, 
com qualquer número de sócios. 

Esperamos por todos na sala de reuniões, 3.º 
andar. 

CORAL JUVENIL

Devido a programação da UCP e UPJ, hoje, o 
ensaio será às 16h30min.

5



13/09
Hildemar Rodrigues Falcão Jr. 
Ivan Olavo Pinto Ferreira 

    
14/09

Gleide Nolasco de Almeida 

15/09
Michele Jaquelin Vargas Antezana 

16/09
Luiza Valadão Doehler dos Reis 
Monia Loesch de Souza

17/09
    Bruno Vasconcelos de Castro Melo  
    Joana Peixoto Silva

Melissa Gonçalves de Oliveira Barroso 

18/09
André Gustavo de Oliveira 

    Laura Hoffert Castro Oliveira 
Raquel Silva Nogueira 
Rebeca Kalley Oliveira 
Sarah Braz Caetano Silva

19/09
Déa Maria Ribeiro
Rachel Carvalho Lima 

    
    

    

    

    
        

    

    

    
    
    

    
    

VIAGEM DO REV. LUDGERO 

A SÃO PAULO

Nesta semana passada, o Rev. Ludgero esteve 

em São Paulo, visitando a Sociedade Bíblica do 

Brasil – SBB – quando teve a oportunidade de 

mostrar o nosso ministério AEI – Alfabetização e 

Evangelização Internacional. O Diretor Presidente 

da SBB, Rev. Dr. Rudi Zimmer, bem como a 

Gerente de Projetos Sociais, Srta. Emilene 

Oliveira Araujo, o receberam. Mostraram as 

atividades sociais realizadas pela SBB no meio do 

intenso programa de proclamação da Palavra de 

Deus. 

Uma área em que eles são carentes é 

exatamente a que  propusemos  estabelecer 

parceria, que é a da alfabetização pela Bíblia. 

Uma porta imensa foi aberta e estamos orando 

para que o Senhor firme esta preciosa parceria de 

AEI e SBB.

No mesmo dia, o Rev. Ludgero foi visitar a 

APECOM – Agência Presbiteriana de 

Evangelização e Comunicação. Foi recebido 

pelos Revs. George Alberto Canelhas e o Rev. 

Ricardo Mota, Presidente e Secretário Executivo 

da APECOM. As conversas foram imensamente 

proveitosas e continuarão conversando, para que 

a APECOM e AEI estabeleçam um profícuo 

relacionamento com o objetivo de alfabetizar pela 

Bíblia.

Pedimos a todos que estejam orando para que 

estas portas que se abriram possam produzir 

preciosos frutos para o bem de muitos e a glória 

de Deus.
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