
Domingo, 
27 de setembro de 2015



SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

Reunião de oração - 8h30min. e 14h30min. 
Departamento responsável: Noeme 
Responsável: Miriam (3444.1696)

Culto e café da manhã  no Seminário - 9h

Reunião comissão executiva - 15h

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1:
Eufrásia Heringer Silva
Rua Nunes Vieira, 56/202 – Santo Antônio
Tel.: 3342-1847

Equipe 2:
Odete Vieira Alves
Rua Itapema, 105/102 – Anchieta
Tel.: 3225-3665

Próximo domingo:
Equipe 1:
Olga Martins Porto
Rua Caldas, 15/302 – Carmo
Tel.: 3281-5719

Equipe 2:
Marina de Ávila Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel.: 3261-6074
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DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: José Luiz Espeschit, José Maria, José 

Carlos, Natanias, Sérgio Maciel, Éder Mello, 

William Fernandes, João

Segunda-feira: Natanias

Quinta-feira: Antonio Augusto

CORAL NA SANTA CASA

“EM VERDADE VOS AFIRMO QUE, SEMPRE, 
QUE O FIZESTES A UM DESTES PEQUENINOS 

IRMÃOS, A MIM O FIZESTES”. 

MATEUS 25.40 b.

Estamos felizes com o nosso retorno, hoje, às 
atividades na Santa Casa, após as comemorações 
de aniversário da Igreja! Desta vez, cantaremos no 
8.º andar, acompanhados pelo nosso Conselheiro, 
irmão Presbítero José do Carmo.

Contamos com a participação de todos os coristas 
e com a ajuda preciosa da UPH.

Deus nos abençoe neste ministério!

Horário de chegada: 15h45min.

Local: Portaria dos Colaboradores. Rua Ceará. 

UMP – UNIÃO DA MOCIDADE 

PRESBITERIANA

HOSPITAL EVANGÉLICO

Hoje, faremos nossa visita mensal ao Hospital 
Evangélico. Momento em que oramos e pregamos 
a Palavra de Deus aos enfermos. Se você precisa 
de carona, sairemos às 14h15min. da porta da 
Igreja. Este é um trabalho muito importante e de 
grande edificação!

Na próxima sexta-feira, dia 2, esperamos toda 
juventude para nossa Sexta Jovem, às 20h, no 
Salão João Calvino. Continuamos nosso estudo no 
livro do Eclesiastes.

SEXTA JOVEM
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UCP E UPJ – UNIÃO DE CRIANÇAS 
PRESBITERIANAS E UNIÃO PRESBITERIANA 

DE JUVENIS
 
No último sábado, dia 19, estivemos na casa dos 
irmãos Diác. Marco Vince e Isabel, pais do Lucas e da 
Letícia. Louvamos a Deus pela vida dessa família e 
por terem nos recebido em uma programação tão 
especial.

O sem. Bruno agradece muito o carinho demonstrado 
pelas crianças e orientadores por motivo de seu 
aniversário. Que Deus os abençoe e recompense 
abundantemente. 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 
No próximo mês,  comemoraremos o Dia da Criança 
Presbiteriana com duas programações especiais.

Nos dias 16 e 17, iremos para a casa de nossos 
irmãos presb. Hildemar e Marise, para fazer uma 
"Noite do pijama e camisola". 

No domingo, dia 18, por ocasião do culto vespertino, 
teremos um momento especial de gratidão a Deus 
pelas crianças de nossa igreja, seguida por uma 
comemoração no salão social da igreja.
Pedimos aos pais que reservem essas datas em suas 
agendas.

CORAL JUVENIL

Ensaio hoje, pontualmente às 17h. 
Cantaremos no Culto da Noite. 
Uniforme: calça/saia pretos.

Estamos iniciando a preparação para o Natal em 
Família. Portanto, não falte nem se atrase.

Deus, pela Sua infinita graça, permitiu a inauguração 
do Centro de Nefrologia de Venda Nova. Numa 
cerimônia tocante, vimos o relato de como a boa 
mão de Deus tem agido com a nossa AEBMG. A 
realização deste empreendimento se deveu ao 
trabalho de muitas pessoas, mas a sua visão inicial 
foi dada aos nossos irmãos Presb. Euler, Presb. 
Neander e Rev. Giovan, que foram mencionados 
naquela cerimônia e no culto inaugural de gratidão a 
Deus.

Esteve participando daquele momento o Rev. 
Ludgero, nosso pastor, que orou, agradecendo a 
Deus pela bênção desta nova unidade de 
atendimento da AEBMG. Logo depois, o Rev. 
Ludgero saiu em viagem para João Pessoa, para 
realizar a cerimônia do batizado de sua neta, 
Gabriela.

Louvamos a Deus por mais esta bênção concedida à 
AEBMG e oramos para que o Senhor Deus continue 
sustentando este importante trabalho social e 
filantrópico no qual contamos com a participação de 
membros de nossa igreja na sua diretoria – Presb. 
Euler Borja – Presidente; Rev. Ludgero Morais – 
Primeiro Vice Presidente; Presb. Erasmo Borja – 
Segundo Vice Presidente e Presb. Tito Silva – 
Tesoureiro.

INAUGURADO O CENTRO DE 
NEFROLOGIA DE VENDA NOVA - AEBMG

BATISMO INFANTIL

Nesta manhã de domingo, receberemos os filhinhos de 
nossos irmãos Eder Mota Barbosa Junior e Lívia 
Carmem Teixeira Reis Barbosa, o pequenino Samuel, 
e dos irmãos Lucas Pitta Maciel e Sheila Fróes Pitta 
Maciel, o pequenino Arthur, quando nosso pastor, 
Rev. Ludgero ministrará o sacramento do batismo.

Louvamos a Deus por estas queridas famílias e nossa 
oração é para que Samuel e Arthur cresçam  no 
conhecimento da graça e do amor de Deus.

O boletim está 
disponível

 no nosso site: 

www.primeiraipbh.org.br
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“Habite ricamente em vós a palavra de Cristo; 
instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a 
sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e 

cânticos espirituais, com gratidão em vossos 
corações.”                               

                                                  (Colossenses 3:16)

Atividades do mês de agosto
?1.228 ouvintes da palavra de Deus através do 

Disque Paz
?4 visitas
?6 aconselhamentos
?1.000 cartões de visitas
?800 folhetos do Disque Paz e panfletos com as 

atividades da igreja 

Com o objetivo de aprimoramento do trabalho de 
aconselhamento, concluímos mais uma das quatro 
etapas do curso de aconselhamento bíblico 
ministrado no Congresso da ABCB (Associação 
Brasileira de Conselheiros Bíblicos). Foi uma 
bênção!

DISQUEPAZ  3209-8888 – ACONSELHAMENTO  

3273-4201
Nosso site: www.primeiraipbh.org.br

E-mail: disquepazbh@gmail.com

A FAMÍLIA FREIRE MANIFESTA O SEU 

AGRADECIMENTO À IGREJA

"Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por 
seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus"  
Salmos 146:5

Agradecemos aos amados irmãos que estiveram nos 
acompanhando com suas orações, visitas e palavras 
de consolo, nestes momentos difíceis e tristes pelos 
quais passamos pela enfermidade e falecimento de 
nossa querida mãe, sogra, avó e bisavó, Maria 
Madalena dos Reis.

Aos queridos amigos do Coral, a nossa gratidão pelos 
belos hinos entoados no Culto fúnebre.

Agradecemos em especial ao amado Rev. Edson, que 
continuamente esteve ao nosso lado, levando junto ao 
seu leito doces palavras de ânimo e conforto espiritual.

Agradecimento especial dirigimos, também, ao nosso 
querido irmão Preb. Euler Borja, que, juntamente com 
toda a equipe do Hospital Evangélico, dispensou todos 
os esforços necessários no seu cuidado. 

"Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como 
do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os 
seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! 
Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem 
foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a Ele 
para que lhe venha a ser restituído?

Por que Dele e por meio Dele e para Ele são todas 
as cousas.  A Ele, pois, a Glória eternamente. 
Amém." Romanos 11:33-36

Família Freire dos Reis.

Registramos, a pedido de nossa irmã Miriam Gherard 
Ribeiro, sua gratidão e de seus filhos, Osvaldinho, 
Eduardo e Kátia, pelas demonstrações de amor e 
carinho recebidas de toda a igreja quando do 
falecimento de seu querido marido e pai, nosso amado 
irmão Osvaldo Lúcio Ribeiro.

Nossa oração é para que Deus console os queridos, 
na certeza de que nosso Pai os sustentará e enxugará 
toda lágrima de seus olhos.

NOTA DE FALECIMENTO
 “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem 

presente nas tribulações”.  Sl 46.1

Comunicamos, com pesar, o falecimento de nossa 
irmã Maria Madalena dos Reis, aos 83 anos de idade. 
Mãe do Pb. Celso, da Dra Noeme, Davi, Josué, Daniel 
e Laís.

Seu falecimento ocorreu no dia 20/09, por volta de 
21h30min. , no Hospital Evangélico. Seu corpo foi 
velado no Cemitério Parque da Colina, onde 
aconteceu o culto fúnebre, seguido de sepultamento 
às 16h do dia 21/09. Acompanhou a família e conduziu 
o momento de culto o Rev. Edson. Tivemos também a 
participação do coral de nossa igreja. A toda família 
enlutada, expressamos os nossos mais sinceros 
sentimentos, rogando ao Senhor doador e mantenedor 
da vida que console estes corações. 

NOTA DE AGRADECIMENTO
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NOVOS MEMBROS 

NA CONGREGAÇÃO DE CAETÉ

"A Congregação de Caeté recebeu no dia 20 de 
setembro, por ocasião do culto, cinco novos membros 
comungantes e um não-comungante. Na ocasião, a 
inspiração musical do Culto, contou com a presença 
do Coral da Primeira IPBH.

Participaram da liturgia do culto alguns oficiais da 
Primeira Igreja. A pregação da Palavra ficou sob a 
responsabilidade  do Rev. Duarte Jr, pastor da 
Congregação de Caeté. Uma noite histórica para a 
Congregação de Caeté que hoje conta com mais de 
60 membros". 

PRESBITÉRIO BELO HORIZONTE

Esteve reunido o Presbitério Belo Horizonte, 
recebendo os relatórios dos tutores eclesiásticos dos 
seminaristas que, neste final de ano, concluirão seus 
estudos em nosso Seminário. O desafio para o nosso 
Presbitério, e para estes que haverão de ser 
licenciados para a pregação, está em abrir novos 
campos de atividades e a plantação de novas igrejas e 
congregações na Grande Belo Horizonte. O campo é 
imenso e são poucos os trabalhadores. Os recursos 
sabemos que Deus haverá de prover.

Pedimos a todos os irmãos que estejam orando em 
favor de nosso Presbitério, em favor de seus 
candidatos ao ministério, rogando a Deus que nos dê 
mais fé para enfrentarmos os desafios tão grandes 
que estão à nossa frente.

Estamos em plena atividade, nas terças-feiras, as 
aulas estão sendo ministradas pelo Rev. Folton e, 
nas quartas, mais uma matéria da grade da Teologia 
Sistemática, que é a Cristologia. Esta matéria está 
sendo ministrada pelo nosso pastor, Rev. Ludgero. 
Todas as terças e quartas-feiras, 20 horas.
Se você tem interesse em conhecer melhor as 
matérias bíblicas e teológicas, aproveite que as aulas 
começaram recentemente e teremos muito a aprender.

BIBLIOTECA DO INSTITUTO “JOHN KNOX”
Está em pleno funcionamento a biblioteca do Instituto 
Teológico “John Knox”. Rev. Ludgero colocou à 
disposição parte de seus livros para a nossa biblioteca 
e vários irmãos e, especialmente, os alunos do 
Instituto, têm aproveitado da boa leitura da literatura 
teológica e bíblica. Você também pode usufruir desta 
rica biblioteca. Agradecemos ao Rev. Ludgero por sua 
liberalidade.

Instituto Teológico 

“John Knox”



RESERVE O SEU LUGAR
Informações com o Presb. Erdmam 

27/09
Catarina Froes Pitta Maciel 
Fabiana Pereira Amorim Gomes 
Fernanda dos Santos Vidal 
Herica Patrícia Santos Barbosa 

28/09
Alda Brasil Rocha 
Ceci Gibram Silva 
Guilherme Soares de Oliveira Serra Morais 

    Iraídes Silveira Carvalho 
    Izabella Assis Gonzaga 
    
29/09

Juliana Galvão de M. Santos 

30/09
    Bruno Barbosa Penna Linares Vieira 

Leonardo Cruz de Souza
  
02/10
    Antonio Estevão Jorge
    Deborah Hannah Souza Bussinger 
    Luciano Jorge Barreto Salum
    Luiza Duarte Leite Porto 
    Paulo Bernardes Falcão
    Talita Oliveira Leonel
    Thiago de Assis Gonzaga 

03/10
    Maurilio do Nascimento Nogueira 
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Retiro Espiritual 
dos Casais 

Hotel Canto da Seriema 

20 a 22 de novembro 

AEI – ALFABETIZAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO 

INTERNACIONAL

Ministério de ação social da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte, passando por um 
momento especial de reestruturação, está 
buscando novas parcerias para a sustentação 
desta obra. Dentro de poucos dias, 
apresentaremos um projeto para a Sociedade 
Bíblica do Brasil e para a Agência Presbiteriana de 
Evangelização e Comunicação da Igreja 
Presbiteriana do Brasil.

Rev. Ludgero esteve em São Paulo em contato 
com estas duas entidades e foi muito bem recebida 
a ideia de parceria. O projeto está sendo feito pelo 
Dr. Valdemar Lucas e, dentro de poucos dias, será 
levado à SBB e à APECOM. Pedimos que toda a 
nossa Igreja esteja orando para que o Senhor Deus 
nos conceda a bênção de vermos estas portas 
abertas e milhares de pessoas serem alcançadas.


