
Domingo, 
18 de outubro de 2015



Rev. Ludgero Bonilha Morais

Este é o trabalho que tem sido realizado ao derredor impostos devidos, uma construçãozinha, aqui e ali, 
do mundo, ensinando os crentes a serem livres e feita sem o conhecimento das autoridades 
aprenderem a viver segundo o propósito de Deus no competentes para que não se pague o IPTU devido, 
lidar com seus bens materiais. Estarão conosco nos detalhes…, são considerados "normais", mas nós 
dias 4 e 5 de dezembro, ensinando-nos como tratar bem sabemos que o Senhor exige de nós absoluta 
com o dinheiro e bens materiais à maneira de Deus. honestidade e integridade.

O objetivo do curso é exatamente este: “ensinar às Nossa atitude para com os nossos bens materiais 
pessoas os princípios financeiros de Deus, de tal  determina o nosso relacionamento para com Deus. 
maneira a que conheçam a Cristo mais intimamente Nosso trabalho pode ser satisfatório ou frustrante, 
e sejam livres para servi-lo". dependendo do nosso entendimento da perspectiva 

de Deus em relação ao trabalho. É importante saber 
O conteúdo do curso, em sua introdução, nos faz ver  como economizar e entender as orientações  bíblicas 
como temos encarado os recursos financeiros que relacionadas com a economia e investimento de 
Deus tem colocado em nossas mãos, através da nossos bens.
leitura do livro “O Seu Dinheiro”, desafiando-nos a 
adotarmos uma nova visão de Deus, da vida e dos Provavelmente, você jamais ensinou a seu filho os 
propósitos de Deus para nós, enquanto aqui neste verdadeiros princípios da Palavra de Deus sobre o 
mundo. Ensina-nos, de forma prática, que Deus, dinheiro e, se tem sido assim, provavelmente, nem  
efetivamente, é o dono de tudo e é Ele que distribui a mesmo você, em seus atos e decisões, tem sido um 
cada um conforme a Sua vontade. Nossa bom modelo para eles, incluindo a administração dos 
responsabilidade é sermos mordomos fiéis das recursos.
posses que pertencem a Deus e que Ele nos confiou, 
sabendo que o Senhor nos pedirá contas de como as Todos sabemos como é aborrecido estar ao lado de 
temos administrado. uma pessoa murmuradora e conviver com ela. As 

Escrituras nos ensinam a viver contentes em todas 
Somos alertados sobre um dos mais sérios as circunstâncias e isto deve ser estabelecido como 
problemas a que muitos estão sujeitos: as dívidas! O padrão de vida. Nossa vida é breve e a forma como 
curso nos encoraja e nos ensina a estabelecermos o utilizamos o dinheiro terá efeitos para a eternidade.
objetivo de nos livrarmos das dívidas. Somos, 
também, alertados a buscar orientação  quando Estas são algumas das importantes lições que 
temos que tomar alguma decisão financeira aprenderemos no curso que será ministrado pela 
importante. Muitos tomam decisões das quais Universidade da Família e desafiamos todos os 
acabam, mais tarde, se arrependendo, exatamente membros de nossa Igreja a se inscreverem, 
porque não buscaram orientação em onde e como participarem para que se tornem capacitados para 
investir seus bens materiais. ensinar, a outros, estes princípios preciosos da 

Palavra de Deus, para que possamos viver uma vida 
Vivemos num mundo onde somos incentivados a agir melhor, mais livre e com mais disposição de sermos 
desonestamente.  Muitas vezes, coisas que nos bênção nas mãos de Deus para a extensão do Reino 
parecem simples, tais como uma nota fiscal abaixo de Deus na terra.
do valor da mercadoria para que não se paguem os 
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

Dia 20 de outubro – terça-feira:
Reunião de oração - 8h30min. e 14h30min. 
Departamento responsável: Rosa Ziller 
Relatora: Leila Gibran (3344.6295)

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
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

Próximo domingo:
Equipe 1:
Vera Terezinha Santoro
Rua Assunção, 308/201 – Sion
Tel.: 3285-2055

Equipe 2:
Rizza R. Chaves Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel.: 3432-3864

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Fernando Boson, Zuelton, Frederico Mendes, 

Paulo Gibram, Cláudio Murilo, Fernando Ferreira, 

Armando Melillo

Segunda-feira: William Fernandes

Quinta-feira: Armando Melillo

CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO 
PLENÁRIA  DO CORO FEMININO

A Diretoria   do Coro Feminino da I IPBH convoca 
todos seus membros para a Reunião Plenária  para 
a eleição da diretoria de 2016, que se realizará no 
dia 27 de outubro, no templo da Igreja, às 
dezenove horas e quarenta e cinco minutos, em 
primeira convocação, e, não havendo quórum,  às 
vinte horas e quinze minutos com qualquer número 
de presentes.

UMP-UNIÃO DE MOCIDADE 
PRESBITERIANA 

CONGREGAÇÃO BELÉM
Hoje é o dia de nossa visita mensal à Congregação 
Belém. Se você precisa de carona, sairemos às 
18h15min da porta da igreja. Convidamos toda 
juventude a participar conosco deste edificante 
trabalho!

SEXTA JOVEM + REUNIÃO DE ORAÇÃO
Na próxima sexta-feira, dia 23, teremos nossa 
reunião de oração do mês de outubro , às 19h30min 
na sala da UMP. Logo após, às 20h, nossa Sexta 
Jovem, no Salão João Calvino. Jovem, esperamos 
por você!

REUNIÃO PLENÁRIA - ELEIÇÃO
A presidente da UMP convoca todos os membros 
para Reunião Plenária no próximo domingo, dia 25, 
pontualmente às 17h, em primeira convocação e, 
não havendo quorum, em segunda convocação, às 
17h30min. , na sala da UMP. Como pauta principal 
teremos a eleição da Diretoria UMP - exercício 2016. 

CONVOCAÇÃO CORAL DA IGREJA

A Diretoria do Coral da Igreja convoca todos os seus 
membros para Reunião Plenária, para eleição da 
diretoria para 2016, que se realizará no dia 25 de 
outubro, domingo, às 17h, em primeira convocação, 
e, não havendo quórum, às 17h30min. , em segunda 
convocação, com qualquer número de presentes.



Estamos vivendo um momento de crise em a Palavra de Deus pode nos orientar como 

nosso país e muitos estão sendo atingidos. devemos lidar com os recursos materiais, 

Crise é momento de oportunidade. Crise é segundo Deus? Será que a Bíblia pode nos 

momento para recorrermos à sabedoria que orientar como ensinar os nossos filhos sobre 

Deus tem para nós. Quando as famílias são dinheiro e bens materiais? Para conhecer estas 

afetadas pela crise financeira, devemos tomar respostas e vê-las respondidas segundo o 

um cuidado especial,  porque muitas destas ensino da Palavra de Deus e aprender como 

situações, quando não sabemos como lidar enfrentar estes momentos de crise financeira 

com elas,  se apresentam com potencial que abate o nosso Brasil, que afeta a família e 

destruidor dos lares.  Crises financeiras afetam que atinge a igreja, inscreva-se no curso que 

também a igreja e muitos desafios e alvos será ministrado, aqui, pela Universidade da 

missionários  passam a ser colocados em Família.

segundo plano. Crise financeira é potencial 

para ansiedades, noites mal dormidas, apertos Veja as orientações no cartaz. Informações 

sem saber a saída. pelo telefone 3273-7044, ramal 6, com Cristine 

ou com o Rev. Ludgero. Inscreva-se, ainda 

Será que a Bíblia tem algo a nos dizer nestas hoje, no gabinete pastoral. 

horas sobre este tema complicado?  Será que Vagas limitadas.
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(Sexta à noite) 

 

19h30 as 22h30 –

 

1ª parte do treinamento 

 

(Sábado manhã) 

 

09h00 as 10h30 –

 

2ª parte do treinamento 

 

10h30 as 10h45 –

  

10h45 as 12h00 –

 

2ª parte do treinamento 

 

(Sábado à tarde) 

 

13h30 as 15h30 –

 

Grupos pequenos 

 

15h30 as 15h45 –

  

15h45 as 17h45 –

 

Grupos pequenos 

 

18h00 –

 

Encerramento
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aprender sobre os princípios de
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08 a 12 anos.

 

maneira de Deus. 
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Adolesce

 

aprenderão sobre os princípios da boa mordomia. 

  

 

–

 

.
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Jovens e adultos. 

 

 
 

 

        
 
 

   
 

 
 
 
 

 Paulo e    Regina Max

            

 

  – 

  

vidas. 

 

 

1ª Igreja Presbiteriana de 
Belo Horizonte

 
 

Rua Ceará 1434

 

Bairro Centro 

 

Belo Horizonte –

    

Para participantes de outras igrejas é necessário à carta de 
autorização de seu pastor, sem este documento o 
participante não será liberado para abrir grupos de estudo. 

 

 

 

 

Falar com: 

 

Rev. Ludgero B. Morais

 

Telefone:

 

(31) 3273.7044 e (31) 9190.2555

 

E-mail: rev.ludgero@gmail.com

  

 

 

 

 

 
 

R$ 150,00 o casal e R$ 120,00 Individual 
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CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO DIRETORIA – 2016 - UPA

A presidente da União Presbiteriana de Adolescentes 
da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte 
convoca a sociedade para a Reunião Plenária,  para 
eleição da  diretoria de 2016, que se realizará no dia 
14/11, sábado, às 19h, aqui em nossa igreja.
Solicitamos a todos os sócios que priorizem esta 
importante data e nos coloquemos diante de Deus 
em oração por esta eleição.

CORAL JUVENIL

Ensaio hoje, pontualmente, às 17h. 

Cantaremos por ocasião do culto da noite, 

quando estaremos louvando a Deus pela vida 

de nossas crianças. 

Uniforme: Calça/Saia preta. 

Já iniciamos os ensaios para o culto de Natal, 

que ocorrerá no segundo domingo de 

dezembro (13 de dezembro), no culto da 

manhã. Pedimos a todos que estejam atentos 

a esta data para que possamos encerrar 

nosso ano com chave de ouro. 

Pretendemos entoar lindos hinos de louvor 

com a participação de nossos coristas 

juntamente com seus pais, portanto, a 

presença de todos será muito importante para 

que possamos apresentar o melhor de nosso 

louvor a Deus, pois é isso que ele merece. 

UCP- UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANAS 
E UPJ-UNIÃO PRESBITERIANA DE JUVENIS

, no culto vespertino, teremos um momento de 
gratidão pelas crianças da nossa igreja, com a 
participação especial delas no culto ao Senhor.

Após o culto, desceremos para o salão social de nossa 
igreja para uma confraternização com as crianças.

Convidamos todos para este momento.

Hoje

O boletim está disponível
 no nosso site: 

www.primeiraipbh.org.br
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18/10

Alysson Vinicius Bomfá Barbosa 

Cristina Leitão Zorzin 

Giselle Mara Teixeira Reis 

Maria de Lourdes Cunha Elias 

Olivia de Melo Santos 

19/10

    Gláucio Fagundes Fernandes

Lisânias Faria de Melo 

20/10

Sara Figueiredo Alves 

21/10

Everton Moscardini Naves 

Izabela Moraes de Lacerda 

23/10

Alessandra Siqueira Caquineau

Irizena Corrêa de Souza 

    Rebeca Heringer Lisboa de Castro  

Virgínia Compart Mascarenhas

24/10

Débora Zorzin Gomes 

    Gabriel Assis Lopes do Carmo

João Henrique de Carvalho Costa 

Rafael Nogueira Lima 

Wellerson Duarte Neves Oliveira  
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ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 

DAS SOCIEDADES INTERNAS

Solicitamos a todas as diretorias das 

sociedades internas de nossa Igreja que 

convoquem suas reuniões plenárias para as 

eleições das diretorias do próximo ano. 

Louvamos a Deus pelo ano que passou, pela 

vida da nossa querida Igreja e a cooperação 

de todas as nossas forças de integração. 

Oramos para que o Senhor Deus aja, mais 

uma vez, na escolha das diretorias de nossas 

entidades internas, para que tenhamos mais 

um ano de progresso, paz e crescimento na 

comunhão da Igreja.


