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Jesus, a razão da nossa história.

DOMINGO - 24 DE JULHO DE 2022

TEMA ANUAL: “AS BÊNÇÃOS DA COMUNHÃO NO CORPO DE CRISTO”.

Av. Afonso Pena, 2.655 - Funcionários - Belo Horizonte - (31) 3273 7044

MENSAGEM PASTORAL

DIA NACIONAL DO ADOLESCENTE PRESBITERIANO

“Ao Mestre sejamos fiéis, nas
trevas sejamos luz, nas lutas
sejamos fortes, servindo ao Senhor
Jesus”. (Versículo Moto da UPA)
No Calendário Eclesiástico da
Igreja Presbiteriana do Brasil
(IPB), o quarto domingo de julho é
o Dia Nacional do Adolescente
Presbiteriano.
A União Presbiteriana de
Adolescentes (UPA) nasceu em
julho de 1967 na Igreja
Presbiteriana do Rio de Janeiro,
fruto do esforço de D. Dorcas
Araújo Machado, sensibilizada ao
ver os adolescentes na Igreja sem
uma atividade específica e
direcionada. Rapidamente outras
Igrejas acompanharam a ideia e
logo a UPA já estava em vários
Estados do Brasil.
Em sua reunião de 1986, o
Supremo Concilio da Igreja
Presbiteriana do Brasil (SC-IPB)
nomeou o primeiro Secretário
Geral do Trabalho com
Adolescentes, Pb. Ozael Agostinho
Quaresma e desde então nossa
denominação tem atenção especial
por esse grupo de irmãos preciosos.
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São objetivos específicos de uma
Sociedade Interna cooperar com a
Igreja e servir a Deus e ao próximo
em todas as suas atividades,
promovendo a plena integração de
seus membros, incentivando o
cultivo sadio de atividades
espirituais, evangelísticas,
missionárias, culturais, artísticas,
sociais e desportivas e promovendo
a convivência salutar com os outros
departamentos e organizações da
Igreja.
É por isso que chamamos as
Sociedades Internas de “forças de
integração”, que visam a Glória de
Deus e o bem do próximo, não
podendo ser um fim em si mesmas,
mas cooperar com a Igreja como
um todo, participando e buscando
a unidade do Corpo de Cristo.
Assim, devemos olhar para os
nossos adolescentes, integrados à
UPA, com muito amor, nos
dispondo a compreender o
universo deles, sem abrir mão dos
princípios da Santa Palavra,
estando prontos a ajudá-los, a fim
de que, juntos, vivamos como
integrantes de um mesmo corpo, a
Igreja de Cristo, coluna e baluarte
da verdade (1Tm 3.15).

E o desafio do SENHOR para cada
adolescente é o mesmo que para
todo membro da Igreja, o de pregar
o Evangelho e dar testemunho de
Jesus, fazendo a diferença onde
quer que o Senhor coloque cada um
deles. Neste mundo dominado pela
visão pós-moderna, que enfatiza o
relativismo moral, a licenciosidade
de pensamentos e a liberdade para
pecar, os adolescentes da Igreja de
Cristo encontram na sociedade um
de seus maiores desafios que é o de
ser “sal da terra e luz do mundo”.
No sermão do monte Jesus deixou
claro a necessidade de influenciar
com o nosso testemunho. Disse o
Mestre: “Vós sois o sal da terra;
ora, se o sal vier a ser insípido,
como lhe restaurar o sabor? Para
nada mais presta senão para,
lançado fora, ser pisado pelos
homens. Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder a cidade
edificada sobre um monte; nem se
acende uma candeia para colocála debaixo do alqueire, mas no
velador, e alumia a todos os que se
encontram na casa. Assim brilhe
também a vossa luz diante dos
homens, para que vejam as vossas
boas obras e glorifiquem a vosso
Pai que está nos céus”. (Mt 5.13-16)
Para cumprir esse desafio de ser
testemunha fiel do Senhor, cada
adolescente precisa buscar

alimento sólido na Palavra de Deus
(Sl 119.9-11; Ef 6.10-20; Hb 4.12);
ter uma vida de Oração (1Ts 5.17; 2
Cr 7.14-15; Is 65.24); buscar a
Comunhão dos Santos (Sl 133; At
2.42) e fugir do pecado, como
fizeram José e Daniel,
resolutamente (Gn 39.12 e Dn 1.8).
Em nossa Igreja temos uma UPA
atuante, composta de adolescentes
comprometidos com o SENHOR,
que realizam atividades
ininterruptas para a Honra e a
Glória do Criador e Mantenedor de
nossas vidas e como exemplo desta
preciosa atuação, citamos o
Acampamento de adolescentes
que, por sinal, começa nesta
semana.
Hoje, por ocasião do Culto
Vespertino, teremos um momento
de gratidão, celebrando o
aniversário de nossa UPA na
presença do SENHOR.
Louvamos a Deus pela vida de
todos os Sócios, da Diretoria, do
Pastor Rev. Élcio e Orientadores
que os acompanham.
Que Deus revista a todos de graça e
misericórdia no trabalho com os
nossos adolescentes.
A DEUS toda Honra e Glória!
Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
"Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste." (Cl 1.17)
Queridas irmãs, continuamos o tema “Você conhece a SAF?”
E hoje a pergunta é: O que você é para a SAF?
A SAF é composta por mulheres da Igreja a partir dos 18 anos, dispostas a servir ao Senhor e a
Igreja por meio dessa Sociedade, cujo trabalho depende das mulheres cristãs que fazem uso dos
dons e talentos que Cristo lhes deu, desempenhando-os corajosamente.
O que você é para essa Sociedade? Apenas uma Sócia que cumpre as atividades por rotina, atua só
quando é solicitada? Ou você é um exemplo de fé, coragem, amor, dedicação, iniciativa, uma irmã
que perdoa, ajuda aos necessitados, auxilia em tudo que for necessário, aconselha e
principalmente ora com perseverança? Você está disposta a desenvolver seus dons e talentos no
serviço a Deus e ao próximo através da SAF? Aqui temos a oportunidade de manifestar nosso lado
suave, alegre e salutar na convivência cristã, desenvolvendo-nos como auxiliadoras idôneas,
mães, irmãs, filhas, noras, etc., colaborando para o reino de Deus e levando o Evangelho para a
salvação de outras pessoas.
Precisamos da atuação de todas as mulheres com amor e oração, fazendo diligentemente o
trabalho que nos foi confiado, tornando a SAF uma bênção na Igreja, com mulheres cheias de
sabedoria, crescendo em fé e na graça para o desempenho, direção e liderança, com vistas ao
aperfeiçoamento para a edificação do Corpo de Cristo, na disposição para obedecer, servir e
colaborar. “Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos
serão acrescentadas.” (Mt 6.33)
Que continuemos a ser fortes, abençoadoras e firmes na obra do Senhor.
Guia de Trabalho das Sociedades Internas da IPB (GTSI)
Revista SAF ano 2021, 3º trimestre, pg 53
Reuniões Presenciais:
Oração: Terça-feira, às 08h30 e 14h30, na Sala da SAF
Executiva: Terça-feira às 15h.
REUNIÃO ABENÇOADA NA ÚLTIMA QUARTA-FEIRA
Com a alegria do Senhor, na última quarta-feira estivemos reunidas para celebrar o Dia da
Amizade e o Dia dos Avós. Foi uma tarde festiva e abençoada para todas que ali estiveram. Da
próxima vez, amada irmã presbiteriana, venha estar conosco. Será um prazer recebê-la.
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ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Hoje: Rubem Pacheco, Ariel Augusto, Lucas, Armando Melillo, José L. Espeschit, José Maria e
Emerson Ávila
Reunião de Oração, amanhã, 25/07: Luiz Neto
Estudo Bíblico, quinta-feira, 28/07: Marco Vince
Sexta Jovem, 29/07: Bruno Cabaleiro
Sábado, 30/07: Natanias e Paulo Cassete
RELATÓRIO DO MINISTÉRIO PORTAS ABERTAS – ABRIL/MAIO/JUNHO
“E, então, se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são
poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.” (Mateus
9. 37-38)
Amados irmãos, nossa Missionária, D. Neusa, tem feito um trabalho precioso com os
transeuntes que passam pela porta de nossa Igreja, no Ministério Portas Abertas. Nossa irmã,
acompanhada pelo Rev. Edson, atende inúmeras pessoas cotidianamente, sempre levando uma
palavra de esperança e apresentando as boas novas de salvação. Continuemos nossas
intercessões por este precioso trabalho.
Abaixo, compartilhamos relatório trimestral referentes aos meses de abril, maio e junho.
Evangelização: 84
Aconselhamento: 95
Reuniões evangelísticas com adultos e crianças: 31
Visitas realizadas: 18
Bíblias distribuídas: 6
Folhetos distribuídos: 49
Folhetos Disque paz: 41
Total de atendidos: 179

POR QUE SER MEMBRO DA IGREJA?
• Porque é bíblico.
Jesus estabeleceu a Igreja e todos os Apóstolos realizaram seu ministério por meio dela. A vida
cristã no Novo Testamento é uma vida na Igreja e hoje os cristãos devem esperar e desejar o
mesmo.
• A Igreja é cada um de seus membros.
No Novo Testamento ser uma “Igreja” é ser um de seus membros. Leia Atos dos Apóstolos e você
verá esta verdade, afinal, Jesus veio buscar e reconciliar sua Igreja consigo mesmo.
• Para ter acesso à Ceia do SENHOR.
Ser membro da Igreja é um pré-requisito para a Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor é uma refeição
para a Igreja reunida, ou seja, para os membros (veja 1Co 11.20, 33). Ao se tornar membro da
Igreja, você tem acesso à Ceia do Senhor, verdadeiro banquete espiritual.
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UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)
HOSPITALIDADE
“O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos
cordialmente uns aos outros como amor fraternal, preferindo-vos em honra uns
aos outros. No zelo, não sejais remissos; sede fervorosos de espírito, servindo ao
Senhor; regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração,
perseverantes; compartilhai as necessidades
dos santos; praticai a
hospitalidade;” (Romanos 12. 9-13)
Em Romanos 12.13, os santos são exortados a praticar a hospitalidade.
Hospitalidade é muito mais do que uma simples disposição de receber alguém e
Paulo nos diz que nós devemos praticá-la com alegria.
Mas a prática da hospitalidade deve ser acompanhada de outras atitudes.
O Apóstolo começa dizendo que nosso amor deve ser sem hipocrisia e, então,
prossegue para mostrar todas as diferentes maneiras como um amor que não é
hipócrita se manifesta.
Abrir as portas de nosso lar é uma parte essencial dessa manifestação e ser
hospitaleiro com regularidade é uma graciosa virtude cristã. O contexto da
hospitalidade deve ser o amor, ardente amor. A palavra para ardor não se refere à
febre de um entusiasmo emocional, mas ao esforço constante e contínuo de um
atleta em plena maratona. Quando a Palavra nos diz “seja constante o amor
fraternal e não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a , sem o
saber acolheram anjos” (Hb 13.1-2), não está nos prometendo visitações angelicais,
mas sim bênçãos inesperadas a partir da hospitalidade, que é servir às necessidades
daqueles que acolhemos. Mas isso não é algo que surge espontaneamente.
Então, busquemos do Espírito Santo o desejo de sermos hospitaleiros com empenho
e disciplina.
Confiança em Jesus, Entusiasmo na Ação e União Fraternal.
CONVITES
1. Convidamos os homens da PIPBH a fazerem parte de nossa UPH. Procure a
Diretoria para incluí-lo no nosso grupo de WhatsApp e atualizá-lo dos motivos de
oração e programações;
2. Oremos por nossos diáconos, presbíteros e pastores;
3.Convidamos também para o Culto na Congregação Nova Suíça, hoje às 17h30,
quando nossa UPH conduzirá aquele serviço de adoração.
4. Reserve a data de 26/11 (sábado), quando teremos nosso 1º Encontro de Homens,
no Acampamento Ebenézer.
A programação será imperdível. Oremos desde já pelas bênçãos de Deus para este
evento.
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UPH NA CONGREGAÇÃO NOVA SUÍÇA
Conforme temos anunciado semanalmente em nosso Boletim, nossa UPH segue com seu
apoio à nossa querida Congregação no bairro Nova Suíça em todos os terceiros domingos
do mês, como ocorreu no domingo passado, quando nossos irmãos conduziram o Culto
de adoração, cujo Pregador foi o Pb. Adriano Klem, a quem agradecemos.
Que o SENHOR abençoe a todos!

ESCOLA DOMINICAL: CLASSE DE JOVENS
“Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele
seja a glória, tanto agora como no dia eterno” (2Pe 3.18).
Pela graça de Deus e com muita alegria, encerramos no último domingo a Classe de Jovens
da Escola Dominical do primeiro semestre, período no qual abordamos os temas “Um
Breve Estudo do Pacto”, conduzido pelo Rev. Eduardo e “Os desafios do jovem cristão na
sociedade atual”, conduzido pelo Pb. Glauberson. Cremos que foram momentos de
edificação e uma ótima oportunidade para debater questões de relevância teológica e
prática para nossa mocidade.
Os próximos temas são “Encontrei Jesus numa festa de Israel”, a cargo do Pb. Glauberson e
“Membros uns dos outros”, com o Rev. Eduardo.
Convidamos a todos os jovens para participar conosco deste espaço de debate e
crescimento. Contamos com a participação de todos a partir de 6/8.
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ESCOLA DOMINCIAL: CLASSE “DOUTRINAS DA GRAÇA”
Dos ídolos para Deus; O batismo com o Espírito; Vida de oração; Compartilhando a Fé.
Estes e outros doze temas são abordados na Classe de “Doutrinas Estruturais da Graça”,
que começa uma nova turma hoje, na Sala 412 (4º andar).
Destinada preferentemente àqueles que concluíram a Classe de Catecúmenos, mas que
pode ser frequentada por qualquer membro, a Classe de “Doutrinas Estruturais da Graça” é
conduzida pelos Presbíteros Valério Márcio e Ilton Elias.
Aguardamos os irmãos e pedimos orações à Igreja pelo desenvolvimento deste Curso.

SECRETARIA EXECUTIVA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL:
CONVOCAÇÃO DA XL REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL (SC-IPB)
“Louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o, todos os povos. Mui grande é a sua
misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia!”
(Salmo 117).
A Mesa do Supremo Concílio, por ordem do Presidente do SC/IPB, Rev. Roberto Brasileiro
Silva, convoca os Deputados dos Presbitérios da Igreja Presbiteriana do Brasil para a XL
Reunião Ordinária do SC/IPB, que terá lugar nas dependências da Igreja Presbiteriana de
Cuiabá, à Av. Historiador Rubens Mendonça 6015, Morada da Serra, Cuiabá, MT, de 24 a 31
de julho de 2022. A presente convocação igualmente se estende a todos os Órgãos, Juntas,
Conselhos, Comissões e Autarquias, por intermédio de seus lídimos representantes,
observando-se o que segue:
Programação:
1. Dia 24, domingo, chegada dos Conciliares, com acesso à hospedagem nos hotéis da
cidade de Cuiabá a partir das 14h, seguida de Culto de Adoração a Deus, às 18h, no Templo
da Igreja Presbiteriana de Cuiabá. Às 20h, haverá um Jantar de boas-vindas;
2. Dia 25, Segunda-feira, às 8h, Ato de Verificação de Poderes, seguido da Sessão
Preparatória. Encerrada a Sessão Preparatória, será aberta a Primeira Sessão Regular;
3. Dias 26 a 30, Sessões Regulares;
4. Dia 31, Domingo, Culto de Gratidão a Deus, às 10h, seguido de almoço de encerramento
da Reunião Ordinária.
O Rev. Edson e o Pb. Hildemar são também representantes do Presbitério Belo Horizonte
nesta importante reunião. Pedimos orações da Igreja para os direcionamentos de nossa
denominação e as decisões que serão tomadas. Que Deus abençoe a nossa denominação.
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NOTÍCIAS DO CAMPO MISSIONÁRIO DO PANAMÁ
...assim serei contigo; não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu
farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente
sê forte e mui corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo
Moisés te ordenou; dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que
sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste Livro da Lei;
antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele
está escrito; então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não to mandei
eu? Sê forte e corajoso; não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo
por onde quer que andares. (Js1.5-9)
Na segunda-feira passada a Comissão de Missões teve uma abençoada reunião com o Rev.
Raimundo e D. Veridiana, no primeiro retorno da família Montenegro ao Brasil após a ida
ao Campo Missionário do Panamá.
A família Montenegro está no início da realização de um projeto missionário de três anos,
aprovado pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais (APMT), focado na
cooperação ministerial com o trabalho no Panamá, visando sua consolidação e o
lançamento dos fundamentos para uma futura base da APMT na região da América Central
e Caribe.
Louvamos a Deus porque em todo o tempo Ele tem demonstrado Sua bondade para com os
Seus servos. Nossos irmãos já estão bem acomodados em uma residência fixa, se
adaptando à cultura e ao clima daquele país. Conheceram a equipe de Obreiros que está
naquele Campo, assim como os fiéis que já se reúnem num Ponto de Pregação, sendo a
maioria deles estrangeiros.
Nossos irmãos estão buscando a obtenção do Visto de Permanência Definitivo e já estão
colaborando para a constituição da Igreja Presbiteriana do Panamá. Além disso há o
desafio do aprendizado do idioma, condição necessária para facilitar os trabalhos.
Eles retornarão ao Panamá em agosto e, assim como no domingo passado, hoje teremos o
privilégio de ter a família Montenegro conosco, oportunidade em que poderemos abraçálos e demonstrar todo nosso amor para com eles.
Continuemos nossas intercessões para que Deus abençoe ricamente nossos irmãos nessa
empreitada santa no Panamá.

PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa pontualidade. Entendemos que esta atitude também é uma forma
de honrar a Deus quando lhe prestamos Culto. Procure chegar com antecedência e utilize os
minutos que antecedem o culto para se preparar em oração para, no momento deste serviço
santo, dedicar-se a Deus de maneira conveniente e agradável a Ele.
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ANIVERSARIANTES
24/07
Luisa Tomelin Coelho
Mateus Eleutério Lourenço

26/07
Nayara Louise Duncan Cardoso

27/07
Laura Nicoli Lopes

28/07
Alessandra Leitão Zorzin
Didison dos Reis
Glaucimar Rickli Duarte Séllos
Mirianlene Oliveira Marcelino

29/07
José Geraldo Barreto Filho

30/07
Flávio Antônio Lopes Lourenço
Júnia Soares Nogueira Chagas
Milca Batista
Tamara Miranda de Azevedo
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