
Domingo, 
17 de maio de 2015

Av. Afonso Pena, 2.655 - Funcionários  



SAF  -  SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

Reunião de Oração: 
Dia 19, terça-feira, às 8h30min. e 14h30min. 
Departamento responsável: Rute
Relatora: Maria Braz Boaventura  - 2127.1939

Reunião Departamental:
Dia 20, quarta-feira, às 14h30min.
Departamento Terezinha Lara
Local: casa da Melise - R. Java, 129/01 - Nova Suiça 
(próximo Av. Silva Lobo ou Barão Homem de Melo)

DIA DA MOCIDADE PRESBITERIANA  

"Teme a Deus e guarda os seus mandamentos; 
porque isto é o dever de todo homem." ( Ec 12.13)

"Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o 
coração, porque dele procedem as fontes da vida." 
(Pv 4.23)

Queridos jovens,

Como o também jovem Timóteo, vocês têm ouvido a 
sã doutrina. Muitos, desde a infância, "sabem as 
sagradas letras, que podem torná-los sábios para a 
salvação pela fé em Cristo Jesus." (2Tm 3.15)

Alguns de vocês tiveram a bênção de ter uma 
Eunice... ou uma Lóide... , mas todos têm muitas 
mães espirituais na SAF de nossa amada Igreja, que 
oram incessantemente  para que " tornem-se padrão 
dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na 
fé, na pureza'' (1Tm 4,12), onde estiverem, seja no 
trabalho, na escola, no clube, na sociedade.

Sejam fortes e corajosos, tendo o cuidado de fazer 
segundo tudo o que está escrito. Então, prosperarão 
os teus caminhos e serão bem  sucedidos, porque o 
Senhor, nosso Deus, será com vocês, por onde quer 
que andem (Js 1,6-9)

Combatam o bom combate, guardem a fé. Tomem 
posse da vida eterna. (1Tm 6.12)

Recebam o carinhoso abraço de suas irmãs da SAF 
.

Simone Vilela Paes - Secretária de Causas da IPB

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1:
Marina de Ávila Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel.: 3261-6074

Equipe 2:
Helvio Antonio P. Santos
Rua Apodi, 100/301 – Serra
Tel.: 3227-3273

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

Equipe 2:
Sebastiana Gomes Castelani
Rua Abel de Araújo, 100/401 – São Bento
Tel.: 33296-0496

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Marco Vince, Eder Mota, Frederico Porto, 
Guilherme, Sérgio Maciel, Nei Ovídio, Fernando 
Ferreira, Leandro Gomes

Segunda-feira: Eder Mota

Quinta-feira: Frederico Porto
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Nota de Falecimento

Comunicamos, com pesar, o falecimento de nossa 
querida irmã Edith Pitta Costa, ocorrido no dia 14 do 
corrente mês. D. Edith estaria celebrando dia 16 deste 
mês seus 88 anos de vida.  

D. Edith foi uma mulher extremamente atuante na 
vida de nossa igreja, especialmente nas atividades da  
Sociedade Auxiliadora Feminina tendo participado da 
Confederação Nacional das senhoras, na 
Confederação Sinodal, na Federação de nosso 
Presbitério. Era uma mulher de oração, realizando um 
trabalho de visitação incomparável. 

Registramos à toda sua família, Marília e Elizabeth 
suas filhas, genros, nora, netos e bisnetos, nossa 
palavra de oração e solidariedade cristã.
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SEMANA TEOLÓGICA DO INSTITUTO TEOLÓGICO “JOHN KNOX”

O Instituto Teológico “John Knox” da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte promove a sua Primeira 
Semana Teológica, tendo convidado os seguintes pastores e doutores para serem seus preletores.
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UMP

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE AGASALHO

No último domingo, nossa UMP iniciou a 
Campanha de Doação de Agasalho 2015. Peças de 
vestuário, como roupas de frio e calçados, são 
muito bem-vindas. 

Este ano, os itens arrecadados serão doados à 
Congregação Belém. Contamos com a colaboração 
e mobilização de toda a Igreja nesta campanha!

CELEBRAÇÃO DO DIA DO JOVEM 
PRESBITERIANO

REUNIÃO DE ORAÇÃO + SEXTA JOVEM

Hoje, por ocasião do culto da noite, 
comemoraremos o Dia do Jovem Presbiteriano. 
Convidamos todos os jovens para, juntos, 
agradecermos a Deus pela vida da juventude de 
nossa Igreja!

Na próxima sexta-feira, dia 22, teremos nossa 
reunião de oração do mês de maio, às 19h30min na 
sala da UMP. Em seguida, às 20h, no Salão João 
Calvino, continuaremos estudando o tema: "Pós-
modernidade - Desafio para o Jovem Cristão" , com 
o Rev. Edson Costa, na nossa Sexta Jovem. Não 
fique de fora!

LIVRARIA

Chegaram os livros do Rev. Davi Merkh:
O Legado dos Avós - 101 ideias criativas para a 
família - 101 ideias criativas para o culto 
doméstico - 151 ideias para educar seus filhos

Para os casais e aspirantes ao casamento, 
chegaram: Quando pecadores dizem sim, de 
Dave Harvey - Casados e felizes, do Rev. 
Hernandes Dias Lopes

Também, estamos oferecendo, a preço 
promocional, o kit com os volumes 1, 2 e 3 do Rev. 
Leandro Lima, “As Grandes Doutrinas da Graça”.

Venham conferir! Abrimos sempre às terças e 
quintas à tarde e também após os cultos.

VIAGEM MISSIONÁRIA

ALBÂNIA E KOSOVO

Amanhã, nossa Igreja parte para a Europa, 
acompanhando com orações nosso pastor, Rev. 
Ludgero. Será ele pregador e palestrante para um 
grupo de pastores daqueles dois países e ministrará 
aos membros da Igreja Evangélica da Albânia. 

A Primeira Igreja tem tido o privilégio de participar do 
sustento da família do Rev. Raimundo Montenegro e, 
com esta iniciativa, participa das missões em dois 
países. Também é bênção para a vida de nossa 
Igreja, sustentar o trabalho missionário na Romênia, 
com o Rev. Gilberto. Na Ásia, estamos presentes em 
dois países, Índia e Japão, sustentando o trabalho 
através de dois de nossos missionários ali nestes 
dois países. 

Rev. Ludgero já teve a oportunidade de visitar a Índia 
e testemunhar o desafio daquele populoso país, 
carente do Evangelho salvador de Jesus Cristo. 
Desta feita, indo para a Albânia e Kosovo, 
certamente haverá de ser usado por Deus na 
pregação da mensagem das Escrituras, colaborando 
com o trabalho missionário do Rev. Raimundo.

Estaremos sendo informados, a cada passo desta 
viagem, oportunidade que teremos para orar por 
esta obra missionária da Primeira Igreja e em favor 
do nosso pastor que aceitou este convite.
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Caros Alunos

O 3.º módulo do curso de 
Teologia Reformada do 
Instituto Teológico John 
Knox terá início no dia 19 
de maio.

Disciplina:  Filosofia Cristã 
Professor: Igor Miguel

As aulas serão ministradas às terças e quartas-feiras, 
das 20 às 22horas. Aguardamos você para participar 
deste módulo e ampliar seus conhecimentos nesta 
disciplina.

A inscrição pode ser feita pelo site: 
www.johnknox.com.br 

Qualquer dúvida, estamos à disposição.
 
Maria Josina 
Secretária do ITJK
"Instituto Teológico John Knox"
Tel: (31) 3273-7044 / 3725-8140

DESAFIOS DA PRIMEIRA IGREJA

No domingo passado, ouvimos a palavra desafiadora 
do Presb. Giovani Lenza, relator da Comissão de 
Orçamento da Primeira Igreja. Ele mostrou o quanto 
Deus tem nos abençoado neste primeiro trimestre e 
nos informou que, apesar de termos alcançado o alvo 
proposto, as despesas de nossa Igreja, dada as 
conjunturas nacionais, aumentaram 
significativamente. Sendo assim, as despesas estão 
acima do orçado. 

O Presb. Giovani desafiou  toda a Igreja para que 
estejamos em oração e lembrou que o Senhor haverá 
de sustentar a vida de nossa Igreja com a sua mão 
generosa. Lembrou a todos, os compromissos que 
temos feito diante de Deus, de participar do sustento 
de Sua Igreja. Lembrou os múltiplos ministérios com 
que a Primeira Igreja tem se comprometido, com  
missionários ao derredor do mundo, sustentados com 
recursos em dólares, com o trabalho da Igreja e suas 
congregações, com a obra da ação social  e tantas 
outras responsabilidades com a nossa denominação, 
sendo uma das maiores no sustento do trabalho da 
Igreja Presbiteriana do Brasil; com o presbitério, 
contribuindo mais de 80% da receita de nosso PBHZ,  
com as igrejas novas que sustentamos, e tantas 
outras atividades e compromissos de fé que temos 
feito, nos quais o Senhor Deus tem sido honrado e 
tem nos honrado na manutenção fiel destes. 

Presb. Lenza nos conclamou a orarmos em favor 
daqueles nossos irmãos que estão desempregados, 
carentes do socorro de Deus. Desafiou-nos a olhar 
para estes irmãos e nos solidarizarmos com eles em 
suas necessidades.

Grandes e abençoados desafios! Deus, no meio 
deles, nos conclama: “Fazei prova de mim...”. Temos 
feito e temos visto e provado que o Senhor é bom!

Louvamos a Deus pelo “Dia do Jovem Presbiteriano”. 
Agradecemos pela vida de nossa UMP (União de 
Mocidade Presbiteriana), sua diretoria e todos os seus 
sócios. Reconhecemos que a presença e o 
testemunho dos nossos jovens são uma preciosa 
dádiva de Deus para todos nós, membros desta 
Igreja. Nossa oração é no sentido de que o Senhor os 
tome em suas mãos dadivosas e paternais e que os 
sustente sempre na fé, na esperança e no amor.

INSTITUTO  JOHN KNOX

O CONSELHO DA IGREJA PARABENIZA 
O JOVEM PRESBITERIANO POR SEU DIA

ESCALAS DE PREGADORES

Nos domingos em que o nosso pastor estiver ausente, 
estarão pregando nos cultos dominicais os pastores da 
Igreja e outros ministros especialmente convidados. 

Neste domingo, serão pregadores, por ocasião do 
culto da manhã, o Rev. Duarte Marcelino, e por 
ocasião do culto da noite, o Rev. Edson Costa.

31 DE MAIO – BODAS DE RUBI

Rev. Ludgero e Regina Helena, no dia 31 de maio, 
domingo, completarão 40 anos de casados, dos quais, 
36 foram vividos em nossa igreja. Louvamos a Deus 
pela vida deste querido casal e oramos para que o 
Senhor continue a sustentá-los debaixo de Seu poder 
e amor. 

No mês de junho, mais propriamente no domingo 28 , 
por ocasião do culto da manhã, desejam eles 
compartilhar desta bênção com toda a Igreja num culto 
especial de gratidão a Deus. Parabéns Reverendo e 
Regina por esta data tão feliz e importante!
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17/05
Eduarda Gondini Bomfá
Rosa Nancy Antezana 

18/05
Josefa Teixeira Lizardo 
Lívia Soares de Oliveira 
Moysés Fonseca Monteiro Alves 
Neusa Messias Soares 

19/05
 Adriana Duarte Coelho 
Elias Ferreira e Silva  

    Fillipe Silva Martins 
    Lucas Assis Lopes do Carmo

Pedro Fonseca dos Reis 

20/05
 Célia Ribeiro 
Helena Púglia Freire 
Manuela Estrela Baggio 

21/05
    Harley Ribeiro Gonçalves 

Jabny Jorge Dornelas 
Paulo Eduardo Fonseca Mizerani 
Valdete Laranjo Silva Ventura 

22/05
Antonio Vilela Moreira 

    Davi Vilela Moreira 
Flausina Ferreira Jordão 

23/05
Ana Júlia C. Oliveira Stauffer de Andrade 

   Guilherme Catizani Faria 

    
    

    
    
    
    

   
    

    

   
    
    

    
    
    

    

    

    

FRALDAS NO VARAL

Nasceu o Miguel, no dia 29 de abril. Miguel é o 
filhinho dos nossos queridos irmãos Paula e 
Lucas e seus avós maternos são Marize e Paulo 
e os paternos, Raquel e Eraldo. Louvamos a 
Deus por mais este cordeirinho do Seu rebanho,  
pedindo sobre ele as mais ricas bênçãos. 

Chegou a Gabriela! Filhinha de nossos queridos 
irmãos Ludgero Neto 
e Juliana, nasceu no 
dia 14 de maio, para 
alegria de seus avós 
Rev.Ludgero e 
Regina Helena, e 
Eliane e Ronaldo, e 
de toda a família. 

Que Deus abençoe a 
vida desta ovelhinha 
do Senhor e que ela 
cresça sob Seus 
cuidados.

Alegramo-nos, como Igreja, com estas famílias e 
rogamos ao nosso Pai Eterno que dê sabedoria 
aos pais para que criem seus filhos nos caminhos 
do Senhor.

IGREJA PRESBITERIANA DE 

MANTIMENTO – CENTENÁRIO

A Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte 
foi convidada a participar do Centenário da 
Igreja Presbiteriana de Mantimento. 

Desde sábado, dia 16, e neste domingo, dia 17, 
o Coral Masculino da Igreja e nosso pastor, Rev. 
Ludgero, estão participando desta celebração. 

Hoje, logo após o culto da manhã, sairão de 
Mantimento rumo a Belo Horizonte. Esperamos 
que cheguem aqui em nossa Igreja na tarde e 
noite deste domingo.

Registramos nossas homenagem à Igreja 
Presbiteriana de Mantimento por esta data 
alvissareira e rogamos ao Senhor as mais ricas 
bênçãos de Sua graça sobre estes nossos 
queridos irmãos.


