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MENSAGEM PASTORAL
4º DOMINGO DE JULHO - DNA - DIA NACIONAL DO ADOLESCENTE

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 Concílio da Igreja
Presbiteriana do Brasil reunido em
1986 nomeou o primeiro Secretário
G e r a l d o Tr a b a l h o c o m o s
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
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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 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, como
lemos em 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
pós-moderna 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).

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.
A DEUS toda Honra e Glória!
Rev. Edson Costa Silva

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.
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SOCIEDADES INTERNAS
SAF
SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA

pode dar alívio ao meu pesar. Ele é
a luz do mundo , a Estrela da
manhã, dos milhares o escolhido
para mim."

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Rute
Relatora: Eliana

Que possamos encontrar na
pessoa de Jesus esse amigo que
tanto almejamos e precisamos.

Reunião Departamental:
Departamento Priscila: Domingo
dia 22/07 às 17h.
Contamos com a presença de todas
as sócias e convidadas.
Venha você também participar
conosco.
Dia da Amizade:
"Em todo tempo ama o amigo, e na
angústia se faz o irmão.”
Provérbios 17.17
"O homem que tem muitos amigos
sai perdendo; mas há amigo mais
chegado do que um irmão."
Provérbios 18.24
E há tantos outros versículos sobre
amizade. Quem você escolheu
como amigo verdadeiro, leal,
único? Saiba que em Jesus Cristo
você pode encontrar esse amigo.
“Achei um bom amigo Jesus o
Salvador, dos milhares o escolhido
para mim. Ele é a luz do mundo, o
forte Mediador, que me purifica e
guarda até o fim, consolador
amado, meu protetor do mal , Ele
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DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Carlos Galvão, Sérgio
Maciel, João,
Natanias, José
Maria, Thiago Bryan, Valter Lopes
Segunda-feira: Paulo Falcão
Quinta-feira: Paulo Gibram
Sábado: Rubem Pacheco, Tiago
Muzel
PRELETOR CONVIDADO DESTE
DOMINGO 22/07
Neste domingo 22/07, além da aula
conjunta da nossa Escola
Dominical, será o pregador do
Culto Matutino o Rev. Nelson Jr.,
que prosseguirá com os nossos
adolescentes como o preletor do
Acampamento de Inverno da nossa
UPA, cuja duração será desde a
segunda 23/07 até o sábado 28/07.

AUDIÇÃO DO CEPEM – MATRICULE-SE EM NOSSA ESCOLA DE
MÚSICA

No último dia 14/07, o Cepem realizou sua audição de encerramento do
primeiro semestre com seus alunos no Salão João Calvino. Nossa Igreja
recebeu as famílias dos alunos que vieram prestigiar seus queridos nas
apresentações. Foram momentos maravilhosos!
Não deixe de matricular seu filho 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. César Timóteo ou
nossa irmã Maria Josina e busque maiores informações.
JULHO – MÊS DE TEMPORADA DE ACAMPAMENTO
ACAMPAMENTO DE INVERNO 2018
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. Desde 1974 nosso
acampamento abre as portas para receber e abençoar o povo de Deus
que ali se refugia em retiro espiritual.
FÉRIAS PASTORAIS
O Rev. Edson estará de férias entre os dias 21 a 28/07 para um período
de descanso. O Rev. Raimundo estará neste mesmo período na
Reunião do Supremo Concílio. O Rev. Rogério atenderá as
necessidades pastorais da Igreja.
Oremos em favor dos pastores de nossa Igreja.
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EBF DE ADULTOS
Tendo iniciado no domingo passado,15/07, a Superintendência da
Escola Dominical da nossa Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte está oferecendo a todos, alunos e professores, oportunidades
de uma reciclagem através de uma série de quatro aulas conjuntas (15,
22 e 29 de julho e 5 de agosto) que neste ano aborda uma temática mais
ministerial, seguindo o seguinte planejamento, que relaciona datas,
temas e preletores:
* Domingo, 15/07: Ministérios na Vida da Igreja - Rev. Lício L. Nonato,
pastor da IPB Ganhães - MG;
* Domingo, 22/07: Dispostos a Servir (o envolvimento dos membros da
Igreja nos serviços eclesiásticos) - Rev. Nelson L. T. A. Júnior, pastor da
IP Unida de Suzano - SP;
* Domingo, 29/07: A condição atual da Igreja Presbiteriana no Iraque Rev. Farouk, pastor da IP Bagdá - Iraque e presidente da denominação;
* Domingo, 05/08: Servindo em campos de refugiados no Iraque - L.
Albano P. Jacarandá, economista presbiteriano brasileiro atuando no
Iraque.
Certamente todos teremos oportunidades imperdíveis de conhecer e
entender melhor um pouco dos desafios e das oportunidades de
servirmos ao Senhor desde a igreja local onde congregamos até o
auxílio e a cooperação na expansão, qualificação e edificação da Igreja
de Deus pelo mundo afora; nos exemplos acima, tomando como
exemplo uma denominação irmã que tem sofrido num país em estado de
guerra há alguns anos, a histórica nação do Iraque, de onde Deus
chamou o patriarca Abraão à terra prometida.
Você não pode perder estas ocasiões especiais encerrando as férias
acadêmicas do meio do ano. Ore por isso, programe-se, convide
pessoas e participe.
Serão ocasiões especiais para conhecermos uma realidade
significativamente diferente da nossa, mas próxima da nossa
possibilidade de cooperação e atuação devido à vocação universal e
missional da Igreja de Deus.
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FILHOS DO PACTO
Prepare seus filhos para a “Pública Profissão de Fé”
“Estas palavras que hoje te ordeno, estarão em teu coração; tu as
inculcarás a teus filhos, e delas falarás...” Deuteronômio 6. 6-7a.
“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for
velho, não se desviará dele”. Provérbios 22.6
Como Igreja nós cremos que o agente primário na educação espiritual
dos filhos é o pai cristão. Portanto, diferentemente da maioria das igrejas
que usurpam esta responsabilidade para si, estamos comprometidos a
ajudar o pai, com o suporte de sua esposa, na importante tarefa de
evangelizar e disciplinar seus filhos. Nos lares nos quais a mãe é a única
crente, terá ela esta responsabilidade com a ajuda da igreja. Isto não
somente cumpre o mandato bíblico (Deuteronômio 6.6-9), como
também temos a esperança de que seja um fator catalisador para um
relacionamento familiar mais íntimo e uma rica porta de comunicação
entre pais e filhos.
a) Qualificações quanto à idade
A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem uma orientação específica sobre
esta matéria, no que diz respeito a idade, ficando os Conselhos livres
para agir como acharem mais prudente. Cremos que a partir dos 7 anos,
os pais já podem começar a conscientizar seus filhos de forma mais
contundente sobre o que significa crer em Cristo e as responsabilidades
que estão aí relacionadas. A experiência nesta matéria tem nos
mostrado que 10 anos é uma idade ideal para a preparação. Algumas
crianças são maduras com mais ou menos idade e assim dependerá de
cada caso, de acordo com a prudência espiritual da Igreja e dos pais.
b) A importância de ser membro da Igreja de Cristo
A filiação de uma pessoa à Igreja de Jesus Cristo como um todo e à
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, em particular, não deve
ser tomada de maneira leviana. Pelo fato de que os sacramentos e
outras importantes bênçãos da graça de Deus estarem envolvidas,
requer que a própria criança expresse um forte desejo para se tornar
membro. Embora requeiramos um ensino por parte dos pais na
preparação de seus filhos, não desejamos, em absoluto, que os filhos
busquem sua filiação à Igreja por coerção dos pais ou de quem quer que
seja, porém, cabe a nós como igreja, despertar os pais para esta
importantíssima tarefa.
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c) Instrução dada pelos pais
O curso “Filhos do Pacto” é apresentado pela Igreja, porém, os filhos
aprenderão dos pais, acompanhados pelo pastor responsável, todas as
lições do Manual, antes de serem examinados.
d) Exame
Depois de completada a instrução dada pelos pais, os mesmos serão
ouvidos e os filhos serão examinados e sendo aprovados, farão a
pública profissão de fé.
Pais! Fiquem atentos ao desejo de seus filhos preparando-os para tão
importante passo na caminhada cristã. Procurem o Rev. Edson, pastor
da Igreja, adquiram o material e façam o curso com seus filhos,
lembrando sempre que o preparo deles não depende de erudição
teológica, mas do temor e reconhecimento da dependência de Deus,
pois dEle provém a verdadeira capacitação.

NOTA DE GRATIDÃO
ESCOLA DOMINICAL
Iniciamos no último final de semana nossa programação especial de
férias, com o Seminário Ministérios na Igreja. Esteve conosco o Rev.
Lício, da Igreja Presbiteriana de Guanhães, no sábado à tarde e também
na Escola Dominical e Culto Matutino.
Registramos nossos agradecimentos ao querido pastor e também a
todos os que participaram do encontro. Tivemos uma centena de
inscritos, aos quais manifestamos nossa gratidão, na esperança de que
tenham sido abençoados pela instrução recebida.
Durante todo o mês de julho e na primeira semana de agosto as
programações continuam. Fique atento aos boletins e não perca!
“Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e
não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa
da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo;”
Colossenses 3.23-24.
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CLASSE DE CATECÚMENOS
PREPARE-SE PARA SE TORNAR MEMBRO DA IGREJA
"Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o
confessarei diante de meu Pai, que está nos céus, mas aquele que me
negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que
está nos céus”. Mt 10.32
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 vindos de outras denominações. 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! A classe finalizou no domingo passado as atividades do primeiro
semestre quando se reuniu com o Rev. Edson e parte do Conselho da
Igreja. Foram momentos especiais vivenciados. Os irmãos serão
recebidos no segundo domingo de agosto, dia 12/08, por ocasião do
culto matutino.
Aos alunos que desejam fazer parte da turma do segundo semestre,
informamos que terá início no último domingo de julho, dia 29/07. Não é
necessário inscrição prévia!
ACAMPAMENTO DA UCP-UPJ!
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 Sem. Vanderson, sua esposa Wanessa,
orientadores da UCP-UPJ e equipe, que atuaram com amor e
desprendimento ímpar nesta semana no cuidado para com 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.
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REV. FAROUK & A IGREJA PRESBITERIANA DO IRAQUE
(28 E 29/07)
Neste final de semana, no sábado 28/07, às 20h e no domingo 29/07, de
manhã, a nossa Igreja receberá a visita do Rev. Farouk, presidente da
pequena denominação Igreja Presbiteriana do Iraque, de único
presbitério com cinco igrejas, sendo que duas fecharam as portas devido
a ataques. Nesta ocasião teremos a oportunidade de verificar a não
pequena carência atual desta denominação irmã, que vai desde uma
perceptível fragilidade teológica dos obreiros nacionais até a crise de
refugiados vivida por muitos dos seus membros, que lutam pela
sobrevivência no histórico país do Iraque, terra natal do patriarca
Abraão. O Rev. Farouk falará à nossa Igreja na noite do sábado, às 20h,
em classe única da ED, às 9h e no Culto Matutino, às 10h20min.

SEMANA DE ACAMPAMENTO DOS
ADOLESCENTES – UPA
UPA – Faixa etária 14 a 18 anos
Data: 23 a 28/07
Preletor: Rev. Nelson Luiz Taibo Avidago Jr –
Pastor da IPB Unida de Suzano-SP.

AGRADECIMENTO
Agradeço aos irmãos de nossa Primeira Igreja o apoio e as orações por
minha família. Meu sobrinho, Vinícius era um servo de Deus. Desde os 9
anos pregava Cristo, para colegas, professoras, vizinhos! Ele teve uma
vida com Deus, e quis Deus buscá-lo.
Sábado, dia 14 de julho, com 19 anos, faleceu em sua casa: seu coração
e pulmões pararam de uma vez, e mesmo com as tentativas do SAMU e
bombeiros ele não voltou.
Está com Jesus! Peço que continuem orando pelos pais, para que Deus
fortaleça-os ante a ausência de um filho. Obrigada.
Monia
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ANIVERSARIANTES
22/07
Izabela Guimarães Muschioni
Noeme Faria de Melo Nogueira

23/07
Rian Castello Guimarães

24/07
Luisa Tomelin Coelho
Mateus Eleutério Lourenço
Vitor Gibram Leite e Silva

26/07
Nayara Louise Duncan Cardoso

27/07
Laura Nicoli Lopes
Ludmila Azevedo Pena

28/07
Alessandra Leitão Zorzin
Didison dos Reis
Glaucimar Rickli Duarte Séllos
Mirianlene Oliveira Marcelino
Samara dos Santos Silva
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VISITE NOSSAS
CONGREGAÇÕES
Congregação Nova Suíça
Parceira IP Memorial
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro
Nova Suíça
Domingo: Escola Dominical às 9h e
Culto às 17h30min
(novo horário)
Quartas-feiras: Reunião de Oração
às 19h30min
Congregação Peregrinos – Itapoã
/ Planalto Parceria IP Pampulha
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 354,
bairro Planalto (entrada pela rua
lateral)
Domingo: Reunião de Oração –
9h30min
Escola Dominical – 10h10min
Culto – 18h
PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa
Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro
Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger
Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos
Capelania no CRC
Rev. Bruno Melo
Congregação Itapoã / Planalto
Rev. Marco Antônio Missionário
Rev. Benício Simon Missionário
Sem. Vanderson Scherre
Crianças e Juvenis da Igreja
Sem. W. Judson Fialho
Cursando o 3º ano no Seminário
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PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL
Domingo: 9h - Escola Dominical
10h20min - Culto
Matutino
19h - Culto Vespertino
Santa Ceia: Segundo domingo do
mês
Segunda-feira: 19h30min Reunião
de oração
Terça-feira: 8h30min e 14h30min
Reunião de oração da SAF
(Sociedade Auxiliadora Feminina).
Quinta-feira: 8h Reunião de
oração no salão João Calvino
19h30min, Estudo Bíblico
Doutrinário.
Sexta-feira: 20h, Sexta-Jovem, no
Salão João Calvino.
Agende-se e venha participar
conosco!

CONTAS DA IGREJA
Banco Santander:
Ag 4275 – Conta: 13 000405-3
Caixa Econômica Federal:
Ag 2255 – Conta: 500033-2
CNPJ da Igreja:
17.514.134.0001-23

