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Jesus, a razão de nossa história.

DOMINGO - 23 DE JULHO DE 2017
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MENSAGEM PASTORAL
4º DOMINGO DE JULHO - DNA - 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. O Supremo Concilio da Igreja
Presbiteriana do Brasil reunido em 1986
nomeou o primeiro Secretário Geral do
Trabalho com os Adolescentes, o Pb. Ozael
Agostinho Quaresma. Desde então, nossa
denominação sempre destinou atenção
especial a esse precioso trabalho.
São objetivos específicos de uma Sociedade
Interna cooperar com a Igreja, como parte
integrante da mesma e servir a Deus e ao
próximo em todas as suas atividades,
promovendo a plena integração de seus
membros. Incentivar o cultivo sadio de
atividades espirituais, evangelísticas,
missionárias, culturais, artísticas, sociais e
desportivas, promovendo uma salutar
convivência com os outros departamentos e
organizações da Igreja.
É por isso que chamamos a Sociedade Interna
de “força de integração”, que vise tão somente
a Glória de Deus e o bem do próximo. A
sociedade interna não pode ser um “fim em si
mesma”, mas ela deve cooperar com a Igreja
como um todo, participando e buscando a
unidade do Corpo de Cristo.
Devemos olhar para os nossos adolescentes
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com muito amor nos dispondo por compreender
o universo deles, porém, nunca abrindo mão
dos princípios da Santa Palavra, dispondo-nos
sempre em ajudá-los, a fim de que, juntos,
vivamos como integrantes de um mesmo corpo,
a Igreja de Cristo, coluna e baluarte da verdade,
1 Tm 3.15.
O desafio do SENHOR para cada adolescente
é o mesmo para todo membro da Igreja, o de
pregar o Evangelho e testemunhar de Jesus
fazendo a diferença onde quer que o Senhor
coloque cada adolescente do seu rebanho.
Neste mundo dominado pela visão pósmoderna que enfatiza o relativismo moral, a
licenciosidade de pensamentos, liberdade para
pecar, a Igreja de Cristo encontra 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 colocá-la
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, e somente o encontramos
através da Palavra de Deus (Sl 119.9-11; Ef
6.10-20; Hb 4.12); da Oração (1Ts 5.17; 2 Cr
7.14-15; Is 65.24); da Comunhão (Sl 133; At
2.42), mas também fugindo do pecado, como
fez José (Gn 39.12); com resolução firme como
fez Daniel (Dn 1.8).
Em nossa Primeira Igreja, temos uma UPA
atuante. Adolescentes comprometidos com o
SENHOR realizam atividades ininterruptas
para a Honra e a Glória do Criador e
Mantenedor de nossas vidas. Como prova
desta preciosa atuação, podemos citar nosso
acampamento de adolescentes que, por sinal,
começa nesta semana.

Hoje, por ocasião do culto vespertino,
destinaremos um momento de gratidão,
celebrando na presença do SENHOR o
aniversário de nossa UPA.
Louvamos a Deus pela vida de todos os sócios,
diretoria, do Pastor Rev. Raimundo e
orientadores que os acompanham.
Que Deus revista a todos de graça e
misericórdia no trabalho com os nossos
adolescentes.
Rev. Edson Costa Silva

SOCIEDADES INTERNAS
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
"Que preciosos para mim, ó Deus são os teus
pensamentos! E como é grande a soma
deles!” Salmo 139.17
Reunião de Oração
Terça-feira, dia 25/07 às 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Terezinha Lara
Relatora: Elane
Reunião Executiva
Após a reunião de oração. Contamos com a
presença de toda a diretoria e relatoras.
Homenagem da SAF para a UPA
No quarto domingo do mês de julho
comemoramos o dia do adolescente
presbiteriano. Segue uma singela
homenagem a vocês queridos adolescentes.
"Ao Mestre sejamos fiéis, nas trevas sejamos
luz, nas lutas sejamos fortes, servindo ao
Senhor Jesus." Moto da União Presbiteriana
de Adolescentes - UPA
Uma das melhores fases da vida é a
adolescência, descobertas,
crescimento, mudanças,
amadurecimento, formação de
caráter, amizade, diversão, o
primeiro amor e a beleza da
juventude daqueles que são,
"crianças" demais para certas atividades e
"adultos" demais para outras.

É na adolescência que a maioria das
pessoas tem o primeiro contato com a
Palavra de Deus e que muitos se convertem,
como mostrou um trabalho desenvolvido
com crianças e adolescentes (APEC, janela
4 -14) referente ao período da vida em que a
maioria das pessoas se convertem ao
Senhor.
Na Igreja Presbiteriana do Brasil, existem
várias sociedades internas que visam o
crescimento espiritual e comunhão entre
indivíduos da mesma faixa etária e mesmo
sexo. Uma delas é a UPA - União
Presbiteriana de Adolescentes.
A UPA é vista por muitos como a melhor e
mais divertida sociedade interna! Ela
fortalece o compromisso do adolescente com
a igreja, traz comunhão entre as sociedades
de várias igrejas de uma mesma região
eclesiástica e serve como um meio de
evangelização e amizade.
Muitos membros da diretoria da UPA tornamse, ao longo da vida cristã, diáconos,
presbíteros, pastores e com certeza crentes
firmes em Cristo, sendo luz no mundo e
servos fiéis!
Que Deus fortaleça os adolescentes de
nossas igrejas e que eles sejam luz onde
quer que estejam, e que através de suas
vidas outros conheçam o Mestre!
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Que essa fase, que é vista pelo mundo como a
da rebeldia, seja na verdade, de Redenção
para todos aqueles que o Senhor escolheu.
Feliz dia do adolescente presbiteriano!

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Claudio Murilo, Armando Melillo,
Alysson Barbosa, Fernando Boson, Hildemar
Neto, João Marcus, Paulo Gibram, Zuelton
Segunda-feira: Paulo Cassete
Quinta-feira: Rodrigo Pitta
Sexta-feira: Rubem Pacheco
Sábado: Sérgio Maciel, Zuelton
Assistência Social:
Colabore com o trabalho de piedade da Junta
Diaconal trazendo aos diáconos os casos de
pessoas que necessitam de um amparo ou
assistência social. Além disto, estamos
sempre recebendo doações para serem
repassadas aos necessitados.

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS – 9 HORAS
NO TEMPLO
Continua neste mês de julho, assim como
acontece no mês de janeiro, nossa Escola
Bíblica de Férias. As classes de Escola
Dominical, a partir da UPA se reúnem no
Templo para estudarem temas de grande
relevância em nossa caminhada cristã.
No domingo passado recebemos o Rev.
Sérgio Fernandes que nos trouxe uma visão
panorâmica do pano de fundo da Reforma
Protestante. Foi uma bênção!
Neste domingo, daremos continuidade ao
tema “Pré-Reformadores e Reforma
Protestante do Séc. XVI”. Receberemos o
Rev. Floriano Sant’Anna, professor de História
da Igreja, no Seminário Presbiteriano Rev.
Denoel Nicodemos Eller aqui em nossa
capital. Venha participar conosco da Escola
Dominical.
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JULHO – MÊS DE TEMPORADA DE
ACAMPAMENTO - INVERNO – 2017
Os meses de janeiro e julho são especiais em
nosso acampamento. Afinal, são meses em
que realizamos as temporadas de
acampamento. Crianças, juvenis,
adolescentes, jovens que nos auxiliam,
orientadores, enfim, a Igreja se envolve nas
temporadas no intuito de evidenciar a união
fraterna e a colaboração tão necessária para
que as temporadas transcorram bem e
promovam o crescimento espiritual de todos
aqueles que participam destes momentos
especiais em nosso acampamento.
Desde 1974 nosso acampamento abre as
portas para receber e abençoar o povo de
Deus que ali se refugia em retiro espiritual.
As crianças e juvenis estavam em nosso
acampamento nesta semana passada.
Retornam com aprendizado da Palavra e
comunhão da convivência que certamente
glorificará a Deus. Louvamos a Deus pela vida
do Lic. Bruno e sua esposa Clara, nossa irmã
Denise e de toda a equipe.
Os irmãos atuaram com amor e
desprendimento ímpar nesta semana no
cuidado para com os nossos filhos.Que Deus
os renove e os abençoe!
Hoje à noite, por ocasião do culto vespertino,
teremos um momento de testemunho do que
foi esta semana em nosso acampamento.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje
Equipe 1:
Iraídes Silveira Carvallho
Rua Volta Grande, 313 - Sagrada Família
Tel.: 3046-3784
Equipe 2:
Jean Franco Zorzin
Rua Júlio de Castilho, 133/802 Torre 2 Palmeiras
Tel.: 3567-9308

CHEGOU A SEMANA DE
ACAMPAMENTO DA UPA!
Preparativos para o Acampamento da
UPA - Julho 2017
INFORMAÇÕES
Data: 23 a 29 de julho.
Faixa Etária: 14 a 18 anos.

AUDIÇÃO DO CEPEM – MATRICULE-SE
EM NOSSA ESCOLA DE MÚSICA
No último dia 15/07, o Cepem realizou sua
audição de encerramento do primeiro
semestre com seus alunos no Templo. Nossa
Igreja recebeu as famílias dos alunos que
vieram prestigiar seus queridos nas
apresentações.
Foram momentos maravilhosos!

Saída: dia 23, domingo, às 22h
Local: Praça Israel Pinheiro (Pça do Papa)
(Não podemos esperar pelos retardatários.
Chegue às 21h30min)
Retorno: dia 29 de julho, sábado, às 12h,
horário de chegada à mesma Praça do
embarque.

Não deixe de matricular seu filho (a) em nossa
Escola de Música. Aproveite essa
oportunidade preciosa que Deus tem nos
proporcionado de ter em nossa Igreja uma
Escola de Música. Procure o Pb. Maestro
César Timóteo ou nossa irmã Maria Josina e
busque maiores informações.

Documentos: Levar cópia da certidão de
nascimento ou carteira de identidade. (Não
leve a original para evitar perdas).
O que levar: Roupas de cama e banho,
roupas para esporte e piscina, produtos de
higiene pessoal.
Obs: Não se esqueça de levar a sua Bíblia.
Cantina: Haverá uma cantina com
refrigerantes e guloseimas. O acampante
deverá levar dinheiro para adquirir estes
produtos.
O que não levar: Jogos, celulares e objetos
de valor. A Igreja não poderá se
responsabilizar pelo estrago ou
desaparecimento dos mesmos.
Um pedido à Igreja: Ore em favor de nosso
acampamento.

5º DOMINGO
CULTO EM FAMÍLIA!
No próximo domingo, quinto domingo do mês,
não teremos os cultos infantis. Estaremos
todos no Templo em família cultuando o nome
excelso do Senhor nosso Deus. Isso
acontecerá sempre nos quintos domingos do
mês.

VISITANTE ILUSTRE
Recebemos neste domingo
como preletor da Escola
Bíblica de Férias e
pregador do culto matutino,
o Rev. Floriano Sant'Anna,
professor do Seminário
Presbiteriano Rev. Denoel
Nicodemos Eller.
Damos as boas vindas ao Rev. Floriano
rogando ao Eterno Deus dadivosas bênçãos
sobre sua vida e presença entre nós.
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CULTOS INFANTIS

CLASSE DE CATECÚMENOS

No horário do culto matutino das 10h20min no
Templo, oferecemos também os cultos infantis
voltados para as crianças abaixo de 7 anos.
São dois cultos.

Você que tem frequentado a nossa Igreja e
deseja se tornar membro comungante dela,
seu lugar é na classe de catecúmenos.
Lembramos a todos que esta classe visa não
somente a preparação para a pública
profissão de fé, mas também a instrução
daqueles que desejam se tornar membros de
nossa Igreja.

Um destinado às crianças de 1 a 3 anos, e o
outro para as crianças de 4 a 7 anos. À noite,
durante o sermão, as crianças com idade
abaixo de 7 anos, têm o seu momento de
instrução na Palavra, sendo instruídas de
maneira específica, crescendo em graça e no
conhecimento de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo.
Louvamos a Deus pelo envolvimento dos
irmãos comprometidos com esse precioso
trabalho de instruir os nossos pequeninos na
Palavra, ensinando-os a cultuar o nome
excelso do SENHOR. As crianças acima de 8
anos cultuarão no Templo em família.
Aproveite o sermão para gerar conversação
santa ao longo da semana em sua casa.
“Oh! Como é bom e agradável viverem unidos
os irmãos”. Sl 133.1

Nesta classe, você conhece a Igreja
Presbiteriana, sua origem desde a Reforma
Protestante do século XVI, sua forma de
governo, suas convicções doutrinárias, enfim,
sua identidade como Igreja de Cristo.
Não desejamos em absoluto, que ninguém
busque a membresia de uma Igreja local por
coerção de quem quer que seja, porém, cabe
à Igreja de Cristo prover meios de preparação.
Eis o meio de preparo oferecido a todos!
As aulas terão início no segundo domingo de
agosto, dia 13/08, no horário da Escola
Dominical, 9h - sala 301 – 3º andar. Não é
necessária inscrição prévia.
Aos alunos que concluíram a preparação no
primeiro semestre do ano, lembramos da
necessidade de preenchimento da ficha de
arrolamento, já distribuída, e comparecer à
conversa com o Rev. Edson e presbíteros
agendada para o primeiro domingo de agosto,
dia 06/08.

VISITE NOSSA LIVRARIA
Informamos que alguns itens da área infantil da
nossa livraria estão expostos no salão da
nossa Igreja na parte da manhã. Os mesmos
estão com descontos de 25%. Entre eles
destacamos: Histórias Bíblicas para crianças Ed. SBB de R$45,00 por 33,00. Minha Bíblia
para antes de dormir - Ed. SBB - de R$45,00
por 33,00. Chegaram também alguns
exemplares de Bíblias da Editora Cultura
Cristã. Estamos à disposição dos irmãos após
os cultos dominicais.
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger – Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos – Congregação Fonte
Grande
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Lic. Bruno Melo – Congregação Nova Suíça e
Ponto de Pregação bairro Itapoã
Sem. Ronaldo Alves – Congregação Belém
Sem. W. Judson - Apoiando a Igreja
Presbiteriana Metropolitana de Belo Horizonte
PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL
Domingo: 9h - Escola Dominical
10h20min - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino.
Segunda-feira: 19h30min - Reunião de oração.
Terça-feira: 8h30min e 14h30min
Reunião de oração da SAF
(Sociedade Auxiliadora Feminina).
Quarta-feira: 8h - Reunião de oração no salão
João Calvino
Quinta-feira: 19h30min, Estudo Bíblico
Doutrinário.
Sexta-feira: 20h - Sexta-Jovem, no Salão João
Calvino.
Agende-se e venha participar conosco!

ANIVERSARIANTES
23/07
Rian Castello Guimarães

24/07
Luisa Tomelin Coelho
Vitor Gibram Leite e Silva

26/07
Nayara Louise Duncan Cardoso

27/07
Laura Nicoli Lopes
Vivian Serra de Souza Bonilha Morais

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES
Congregação Nova Suíça
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 18h
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min
Congregação Fonte Grande no CRC
Rua Lincoln Costa Ferreira, 62 – Bairro Fonte
Grande, Contagem.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h
Terças-feiras: Reunião de Oração às 19h30min
Quintas-feiras: Estudo Bíblico às 19h30min

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

Congregação Belém
Rua Real Madrid 162 – Bairro São Salvador.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h
Quintas-feiras: Reunião de Oração às 19h
Ponto de Pregação Bairro Itapoã
Reuniões às terças-feiras na casa do
Diác. Éder Melo e Ana Lúcia
Informações com o Lic. Bruno Melo
(9 8483- 8901).
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29/07
José Geraldo Barreto Filho

