
Domingo, 
31 de maio de 2015

Av. Afonso Pena, 2.655 - Funcionários  



ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1:
Anita Soares Borja  
Rua Ubá, 675  - Floresta  
Tel: 3444-4880

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

Próximo domingo:
Equipe 1: 
Eufrasia Heringer Silva
 Rua Nunes Vieira, 56, apto 202
Santo Antonio – Tel: 3342-1847

Equipe 2:
Odete Vieira Alves 
Rua Itapema, 105/ apto 102
Anchieta. Tel: 3225-3665
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SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

Reunião de Oração
Dia 02 de junho, terça feira, às 8h30min. e 
14h30min.
Departamento responsável: Rute 
Relatora: Maria Braz Boaventura  -Tel: 2127.1939

Reunião Plenária 
Dia 03, quarta feira, às 14h30min.
Local - Salão Social

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Fernando Boson, Éder Melo, Frederico Mendes, 
Paulo Gibram, Cláudio Murilo, William Fernandes, 
Armando Melillo.

Segunda-feira: Zuelton 

Quinta-feira: José L. Espeschit

Samuel orou constantemente pela nação; Daniel 
orou pela libertação do seu povo do cativeiro; 
Davi suplicou pelo povo; Cristo rogou por Seus 

sem cessar..., em tudo dai graças..., orai por discípulos e fez especial intercessão por Pedro; 
nós..., em tudo, porém, sejam conhecidas, diante Paulo é exemplo de constante intercessão. Toda a 
de Deus, as vossas petições, pela oração e pela Igreja é chamada ao fascinante ministério da 
súplica, com ações de graças”.intercessão.

Na intercessão, apresentamos a Deus as Continuemos as nossas intercessões em favor de 
necessidades e preocupações dos nossos irmãos. nossos amados irmãos enfermos, idosos, em 
Ao fazermos isso, exercitamos a dádiva do amor recuperação de sua saúde.
de Deus pelo nosso próximo. Não devemos nos 
esquecer de que a glória de Deus deve Lembremos sempre as recomendações da 
estabelecer o propósito final da intercessão. Palavra de Deus, através do apóstolo Paulo: “Orai 

INTERCESSÕES!
Interceder é colocar-se no lugar de outro e pleitear a 

sua causa, como se fora sua própria. 
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NOTA DE FALECIMENTO

Comunicamos, com pesar, o falecimento de Carmem 
Lima de Aguiar, mãe de nossa irmã Marluce, esposa 
de nosso irmão Émerson Ávila, membros queridos de 
nossa Igreja. 

D. Carmem faleceu nesta quinta-feira, dia 28/05.
A toda a família Aguiar, expressamos nossos mais 
sinceros sentimentos e rogamos ao Senhor doador e 
mantenedor da vida, que console os corações 
enlutados.

Esteve representando nossa Igreja e acompanhando a 
família, o Rev. Edson Costa.  

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO

Hoje, 31 de maio, completamos 40 anos de 

casamento, dos quais 36 vividos aqui, junto com os 

queridos irmãos de nossa amada igreja. 

Aqui, criamos nossos filhos e, agora, temos a 

alegria de ver nossos netos. Durante todos estes 

anos, os irmãos têm sido nossa família, celebrando 

conosco os momentos felizes e nos amparando 

nos momentos de tristezas e lutas. 

Somos gratos a Deus que aqui nos colocou e pelos 

irmãos e amigos que temos.

Neste dia especial em nossas vidas, queremos 

compartilhar nossa alegria com vocês e, no dia 28 

de junho, celebraremos um Culto de Gratidão a 

Deus, por tudo que Ele tem feito.

Rev.Ludgero e Regina Helena 

 ANIVERSÁRIO DE 80 ANOS 

DO PB. EULER E D. IONE 

“Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que 
há em mim bendiga ao seu santo nome. Sl 103.1

No próximo domingo, dia 07/06, por ocasião do culto 
vespertino, celebraremos, na presença de Deus, 
com gratidão, o aniversário de 80 anos do Pb. Euler 
Borja e sua esposa D. Ione. 

Como o Major faz aniversário exatamente no dia 07, 
e D. Ione no dia 16, aproveitaremos a proximidade 
das datas para rendermos a Deus muitas graças por 
tão importante marco na vida deste casal querido de 
nossa Igreja.  

A família Borja convida toda Igreja para este 
momento na presença de Deus.

O boletim está disponível

 no nosso site: 

www.primeiraipbh.org.br

LIVRARIA

Reiteramos o aviso de que 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. Estamos precisando de 
voluntários para otimizarmos a participação da Livraria 
na Semana Teológica Instituto John Knox, que 
acontecerá aqui em nossa igreja de 08 a 14 de junho. 
Aqueles que desejarem nos ajudar podem procurar 
Juliana Galvão ou Letícia Cioglia.

E atenção para os novos horários de funcionamento da 
livraria durante a semana: terça-feira – 14h às 
17h30min. , quarta-feira: 14h às 16h30min. / 19h às 
20h30min. Abriremos, normalmente, aos domingos, 
após os cultos.
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UMP – UNIÃO DE MOCIDADE 

PRESBITERIANA

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE AGASALHO
Hoje é o último dia da nossa Campanha de Doação de 
Agasalho 2015. Este ano, os itens arrecadados serão 
doados à vizinhança da Congregação Belém. Peças 
de vestuário, como roupas de frio e calçados, são 
muito bem-vindas. Recolheremos as doações hoje, 
após o culto da noite, no hall de entrada da Igreja. Se 
você não trouxe, ainda está em tempo!

CONGREGAÇÃO BELÉM

SEXTA JOVEM

Ainda hoje, faremos nossa visita mensal à 
Congregação Belém. Sairemos às 18h15min. , da 
porta da igreja, para irmos juntos, providenciando 
carona para os que precisarem. Convidamos todos os 
jovens a participarem conosco deste importante 
trabalho, um serviço ao Reino de Deus!

Devido ao feriado da próxima semana, sexta-feira, dia 
04, não teremos nossa Sexta Jovem. Na semana 
seguinte, dia 11, às 19h30min. , nossa Sexta Jovem 
estará incluída na Semana Teológica do Instituto John 
Knox, que acontecerá entre os dias 08/06 a 14/06 em 
nossa Igreja. 

VIAGEM DO REV. LUDGERO A ALBÂNIA 

Rev. Ludgero e seu tradutor, Rev. Elder.

A Albânia sobreviveu a muitas invasões e esta 
sobrevivência se deve ao fato de que o povo 
albanês se refugiava nas montanhas, o que os 
fez aprender a viver ali.

Uma artesã albanesa, junto ao seu tear,  
recebendo-nos com a simpatia deste povo 
sofrido, porém alegre.
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31/05
    Bianca Borja Bonilha Moraes 
    Ester Macedo de Oliveira 
    Pedro Lehman Toledo 

01/06
    Débora Mendes Franco Oliveira 
    Sebastiana Elvira dos Santos 
    
02/06
    Antonio Augusto Vieira dos Santos
    Ivanete Ramos Maciel
    Mathias Novais Keusen Reher 
    Percília Costa Ferreira 
    
03/06
    Lecyr Avelar Duarte 
    Monica Cezar de Souza 
    Taisa Piuzana Leite 

04/06
    Flávia Cintra Alves de Rezende 
    Leandro Campos Domingues Gomes 
    Suelma Campos Almada 
    
05/06
    Ana Silvia Marques da Costa Oliveira
    Lívia Carmem Teixeira Reis Barbosa 
    Sérgio de Souza Maciel 
    
06/06
    Any Maria Silva Borja 
    Pedro Wagner dos Santos Oliveira

JANTAR DIA DOS NAMORADOS

Queremos convidar aos casais de nossa Igreja 
para jantarmos juntos, no dia 20 de junho, entre 
19h30min. e 23h para comemorarmos o Dia 
dos Namorados. 

Com certeza, será uma noite especial, pois 
estaremos juntos desfrutando de um ambiente 
alegre, romântico e também edificante para as 
nossas vidas. 

Os pastores estarão conosco e teremos a 
oportunidade de ouvir uma palavra especial 
para o momento. Local: Restaurante Amadeus - 
Rua Alagoas 699, Savassi. A parte de cima do 
Restaurante estará reservada para nós, 
acomodando apenas 50 casais. 

Portanto, é importante reservar rapidamente a 
sua vaga. Valor: R$110,00 por casal, incluídos 
um Buffet delicioso, água, sucos, refrigerantes 
e sobremesas deliciosas. A taxa de 10% já está 
incluída. 

Os interessados devem confirmar presença 
rapidamente com o Pb. Erdman e Bethese para 
garantir sua vaga.
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