
Domingo, 
11 de outubro de 2015



2

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

Dia 11de outubro – domingo:
Dia da SAF em Revista

Dia 13 de outubro – terça-feira:
Reunião de oração - 8h30min. e 14h30min. 
Departamento responsável: Rosa Ziller 
Relatora: Leila Gibran (3344.6295)

Dia 14 de outubro – Quarta-feira:
Reunião departamental - 14h30min
- Evangelina Deslandes - casa da sócia Maria Helena
- Henriqueta Bergo - casa da sócia Márcia Blumer
- Rosa Ziller e Rute - casa da sócia Edmar

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Iraídes Silveira Carvalho
Rua Volta Grande, 313 – Sagrada Família
Tel.: 3046.3784

Equipe 2:
Leir Ferreira Gomide
Rua Muzambinho, 488/302 – Serra
Tel.: 3282.7049

Próximo domingo:
Equipe 1:
Lea Santos de Oliveira
Rua Adolfo Pereira, 233/31 – Anchieta
Tel.: 3223.7227

Equipe 2:
Hélvio Antonio P. Santos
Rua Apodi, 100/301 – Serra
Tel.: 3227.3273

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Eder Freitas, César, Paulo Cassete, Sérgio 

Linares, Ariel, Jessé Oliveira, Ricardo Serra

Segunda-feira: Sérgio Linares

Quinta-feira: Ariel

UMP – UNIÃO DA MOCIDADE 

PRESBITERIANA

Congresso UMP – Sínodo Belo Horizonte

No dia 03/10, aconteceu o Congresso de UMP's do 
Sínodo Belo Horizonte, na Sexta Igreja Presbiteriana 
de Belo Horizonte. Na ocasião, foi eleita a Diretoria 
da Confederação de Mocidades do Sínodo Belo 
Horizonte - exercício 2015/2017, sendo composta 
por:

Presidente: Maurício Louzada (IP Aliança);
Vice-presidente: Thiago Baêta (1ª IPBH);
Secretário Executivo: Stênio Justino (1ª IPBH);
Primeira Secretária: Isabela (IP Nazaré);
Segunda Secretária: Priscila (IP Nazaré);
Tesoureiro: Felipe (IP Alto Vera Cruz).

Sexta Jovem
Aguardamos toda juventude para nossa Sexta 
Jovem, sempre às 20h, no Salão João Calvino. 
Continuamos nossos estudos no livro do Eclesiastes 
com o tema: Valores x Futilidades. 

https://www.facebook.com/umpbh

Estudo Bíblico
Outubro já chegou e vem aí nosso estudo mensal! 
Será no próximo sábado, dia 17/10. Aguarde para 
maiores informações em breve, na página da UMP 
no Facebook: 

O boletim está disponível
 no nosso site: 

www.primeiraipbh.org.br
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UCP E UPJ – UNIÃO DAS CRIANÇAS 
PRESBITERIANAS E UNIÃO PRESBITERIANA 

DE JUVENIS

Gratidão Pelo Dia da Criança Presbiteriana 
Dia 12 de outubro, em todo o país, se comemora o 
dia da criança. Em nossa denominação, essa é a 
data especial para se agradecer a Deus pela criança 
presbiteriana. Louvamos a Deus pelos nossos filhos, 
pelas crianças de nossa igreja. Elas não são a igreja 
do futuro, mas são a igreja hoje, instrumentos de 
bênçãos nas mãos de Deus.

Hoje, teremos, na Escola Dominical,  uma 
programação especial para as crianças. No próximo 
domingo, dia 18/10, teremos um momento de 
gratidão pelas crianças, quando as crianças 
participarão cantando, orando, tocando e lendo a 
Bíblia. Após o culto, haverá, também, um momento 
de confraternização com um lanche oferecido  por 
outras sociedades internas de nossa igreja.

Noite do Pijama e da Camisola 
Sexta-feira, dia 16/10, iremos para a casa de nossos 
irmãos Presb. Hildemar e Marise para uma 
programação especial. Dormiremos lá e, no sábado, 
teremos um café da manhã, e convidamos  todos os 
pais para tomarem um café conosco. Mais detalhes 
sobre a programação serão dadas pelo informativo 
enviado por email.

CORAL JUVENIL

Devido ao feriado deste fim de semana , hoje não 
teremos ensaio. Mas, no próximo domingo, temos o 
compromisso de louvarmos ao nosso Deus no culto 
da noite e, também, após o culto, teremos a 
comemoração do Dia da Criança Presbiteriana, 
com cachorro quente e bolo!! Portanto, esperamos 
você no próximo Domingo.

Gostaríamos de pedir aos pais atenção especial 
com relação ao nosso compromisso com o Coral 
Juvenil. Cantamos uma vez por mês nos cultos 
regulares em nossa igreja e já estamos ensaiando 
para as celebrações de Natal. Por motivos que 
desconhecemos, tivemos um grande número de 
faltosos em nosso ensaio no último domingo. Isso, 
além de  prejudicar a qualidade do que cantamos, 
exerce uma influência negativa em nossos juniores. 
Temos ensinado que o serviço do Senhor é 
PRIORITÁRIO em nossos compromissos, 
especialmente no domingo, Dia do Senhor!! Por 
mais saudáveis que sejam os compromissos como 
reuniões de família, aniversários de amigos,
viagens,  eles não podem tomar o lugar do trabalho 
do Senhor. Portanto, esperamos todos para a 
próxima semana com muito ânimo para o serviço 
cristão. 

"Aquele que serve faça-o na força 
que Deus supre"

REUNIÕES DE ORAÇÃO

Segundas-feiras: 19h30min. 
Terças-feiras: 8h30min. e às 14h30min. 
Quartas-feiras: às 8h. 

QUINTA-FEIRA – CULTO DOUTRINÁRIO

Todas as quintas-feiras, às 19h30min. Venha louvar 
a Deus, estudar a Santa Palavra e crescer em 
graça e no conhecimento de nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo.

BAZAR DA PRIMEIRA IGREJA

Pela graça de Deus, muitos irmãos têm respondido 
aos apelos que temos feito  para o Bazar que 
realizaremos. Convidamos a todos que participem, 
que abram os seus guarda-roupas e sua casa para 
trazerem aquelas coisas, em bom estado, que você 
não usa mais e que podem ser muito bem 
utilizadas por outras pessoas. 

Estamos anunciando para os pastores de Belo 
Horizonte, para que preparem os membros de suas 
igrejas a que venham e comprem por preços 
módicos tudo aquilo que comporá o nosso Bazar. 
Alguns, vendo as peças que estão sendo trazidas, 
têm chamado nosso Bazar de “Brechó Chic”, e 
cremos que será mesmo. 
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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. 
Os jovens de nossa UMP têm apoiado 
este trabalho.

Hoje à noite, por ocasião do culto 
vespertino, às 19h, o Rev. Edson estará 
pregando e levando a Ceia para os 
irmãos daquela congregação. Pedimos, à 
igreja, orações em favor deste trabalho. 

CAMPANHA DA PRIMEIRA IGREJA
Continuamos em nossa campanha e estamos esperando que 
muitos outros irmãos ainda tragam a sua contribuição especial 
para que  a nossa querida Primeira Igreja possa encarar os 
desafios que ainda estão à nossa frente. 

Louvamos a Deus pela generosidade de muitos irmãos, 
lembrando a todos que esta campanha deve estar além dos 
dízimos e ofertas regulares, trazendo algo mais para fazer 
frente aos desafios especiais que estão diante de nós.

Nosso alvo é 150 mil reais e temos alcançado até agora 47%.
Temos um desafio pela frente e oramos para que Deus nos 
permita alcançar este alvo proposto.

 

CAMINHANDO... 47%

Alcançado:  
R$ 70.875,00
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ESCOLA DOMINICAL EM CONJUNTO

Neste domingo, em virtude do feriado prolongado, 
teremos classe  de Escola Dominical em conjunto. A 
classe se reunirá  no Templo e o professor será o Rev. 
Edson para estudar sobre a Reforma Protestante.

Estamos vivendo um novo momento de nosso A.E.I. 
Com o encerramento da parceria com a Universidade 
Mackenzie, procuramos outras parcerias e, pela 
graça de Deus, novas e preciosas portas estão sendo 
abertas. Estamos para firmar parcerias com a 
Agência Presbiteriana de Evangelização e 
Comunicação-APECOM e com a Sociedade Bíblica 
do Brasil. Entramos em contato com diversos irmãos 
pelo Brasil, aqui de Belo Horizonte e nos Estados 
Unidos e contamos com o apoio do Rev. Dr. Davi 
Charles Gomes, Chanceler da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, com o apoio do Dr. Antonio 
Cabrera, ex-ministro da Agricultura, com o Deputado 
Estadual João Leite, amigo de nossa Igreja, com o 
Rev. Obedes Ferreira da Cunha Junior, presidente da 
Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, 
com o Rev. Marcos Agripino, Secretário Executivo da 
APMT e com o Rev. Samuel de Souza, responsável 
pelos nossos contatos nos Estados Unidos.

Estamos contando com o apoio da Junta Diaconal de 
nossa Igreja, através do seu Presidente, Diácono 
Fred, do Diácono Eder, de membros de nossa Igreja, 
a estudante de pedagogia Denise Miranda, da nossa 
irmã Dayse Dias, Assistente Social, e a Ivanildes, que 
agora está trabalhando na equipe do A.E.I. 
Agradecemos a vida de nossa irmã Melise D'Agostini, 
coordenadora do trabalho do A.E.I. 

Uma nova fase na vida do A.E.I, com imensas 
possibilidades de servir ao povo brasileiro e diversos 
outros povos de fala portuguesa e povos de línguas 
indígenas. Deus tem nos concedido grandes bênçãos 
e carecemos das orações de nossa Igreja para que 
este momento seja repleto de Sua graça. Dentro em 
pouco o Rev. Ludgero estará em São Paulo 
entregando o projeto de Alfabetização e 
Evangelização à SBB, à APECOM e viajará 
oportunamente aos Estados Unidos para contatos 
com a sede da L.E.I em  Tulsa, Oklahoma. Oremos 
para que as portas continuem se abrindo para esta 
grande obra de alfabetização e evangelização. 
Queremos agradecer muito o Dr. Lucas e o Presb. 
Álem por estarem nos assessorando no projeto que 
haveremos de apresentar à SBB, APECOM e outras 
entidades no Brasil e fora dele.

Oremos em favor do A.E.I.

VISITA AO VICE-PREFEITO DE 
BELO HORIZONTE

Por iniciativa de nosso Administrador, Presb. Valério, 
estivemos nesta semana no gabinete do Vice-
Prefeito de nossa cidade. Fomos recebidos pelo Dr. 
Délio Malheiros com toda a gentileza, colocando-se 
pronto para ajudar a nossa Igreja na regularização da 
documentação dos imóveis de sua sede. Estivemos 
acompanhados pelo Deputado Estadual João Leite e 
o Vereador Heleno, queridos amigos de nossa Igreja. 
Estiveram também presentes à esta reunião  o 
Arquiteto Carlos, representando a Secretaria de 
Cultura, a Dra. Anna Maria, Chefe de Gabinete e o 
Dr. Leônidas Oliveira, Presidente da Fundação 
Municipal de Cultura.

Rev. Ludgero teve a oportunidade de orar em favor 
do Dr. Délio e todos os que ali estavam presentes, 
intercedendo em favor de nossa cidade. 
Agradecemos muito a presença e colaboração do 
Diácono Domingos Baeta que nos assessorou nesta 
visita e audiência.

ORÇAMENTO DA PRIMEIRA IGREJA – 2016

Estamos trabalhando nos planos orçamentários de 
nossa Primeira Igreja com vistas ao ano de 2016. 
Pedimos a todos os irmãos que estejam orando em 
favor do Conselho, para que tenhamos uma visão 
ampla da obra de Deus e os recursos que o próprio 
Senhor tem nos concedido, suprindo todas as 
nossas necessidades. Oremos para que o Senhor 
Deus abra os olhos de todos os membros de nossa 
Igreja para nos fazer ver o alto privilégio que temos 
de sermos parte desta obra que tem valor de poder 
transformador eterno.
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Gessilana Eler Ramos 

Sabrina Coutinho Bernardes  

13/10

    Marcia Blumer 

14/10

    José Antonio Lizardo 

    Rilker Adan Lima Faria 

Sonia Gibram Silva 

Tito Flávio da Silva

15/10

    Christiano Simões Pena 

Fabiana Soares de Oliveira Morais 

Heloisa Helena Silva Moreira 

João Ferreira Dias 

    Leandro Pinho Marques 

    Luiz de Oliveira Neto 

Marcia Amorim dos Santos 

Maria Alba Bambozzi da Silveira

Müller Carvalho dos Santos  

17/10

Ana Ester Dayrell Pirfo Galuppo 

Hélvio Antonio Pinheiro Santos

Lino Silva Junior 

    Lino Silva Neto 

Valério Márcio do Nascimento Pessôa  

Vânia Vida da Silva e Paula 
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CALIGRAFIA 
Caligrafia para casamentos, formatura, 
debutantes, etc.

3221.0336 / 9656.0611. Falar com D. Sônia.

VISITA A PRIMEIRA IGREJA 
PRESBITERIANA DE JUAZEIRO

Rev. Ludgero e sua esposa Regina Helena  
estiveram na Igreja Presbiteriana de Juazeiro, norte 
da Bahia, pregando em comemoração da Reforma 
Protestante do Século XVI. Nosso pastor traz a 
palavra carinhosa de saudação daquela Igreja irmã 
e seu Pastor, Rev. Wellington.

A maneira com que nosso pastor foi ali recebido, 
com toda a fidalguia e gentileza, mostra a grandeza 
daquela amável Igreja. A Igreja é uma igreja ativa, 
enfrentando o calor daquela região sertaneja, 
reunindo-se num templo muito aconchegante, com 
um edifício de Educação Religiosa que está sendo 
construído e reformado, contando com a simpatia 
daquela cidade na Evangelização e nos trabalhos 
de ação social. Louvamos a Deus por esta Igreja 
irmã e oramos para que o Senhor Deus continue a 
abençoá-los ricamente. 

Estamos vivendo nos últimos meses deste ano de 
2015, ano no qual Deus muito nos abençoou, 
derramando sobre nós de Sua graça. As 
Sociedades Internas da Igreja tiveram grandes 
oportunidade de servir ao Senhor num ambiente 
alegre, de progresso e paz, graças a Deus. Temos 
muito a agradecer. 

Estamos nos preparando para as eleições das 
diretorias para o ano de 2016. Para isso, 
solicitamos que as diretorias atuais reunam as 
assembleias de suas sociedades promovendo tais 
eleições. Solicitamos que as eleições ocorram até o 
penúltimo domingo de novembro (22 de novembro). 
Tão logo tenham sido feitas, comuniquem 
oficialmente ao Conselho da Igreja o resultado para 
aprovação e posterior posse dos eleitos.

ELEIÇÃO 
DAS NOVAS 
DIRETORIAS 

DAS 
SOCIEDADES 

INTERNAS


