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“Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de desde a infância. Valorize-a, pois ela é alimento 
que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e sólido.
que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que 
podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em O aprendizado recebido na infância através de sua 
Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e mãe Eunice e de sua avó Lóide, agora precisava ser 
útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, colocado em prática. O conselho de Paulo é para que 
para a educação na justiça, a fim de que o homem de Timóteo continuasse a se alimentar da Palavra. Ela é 
Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para verdadeiro alimento espiritual. A ideia trabalhada por 
toda boa obra”. 2 Tm 3.14-17 Paulo de permanência no aprendizado (v.14) é a ideia 

de continuar a busca cotidiana do alimento.
Foi no ano de 1855 que os missionários escoceses 
Robert Kalley e Sara Kalley iniciaram em Petrópolis- Permanecer é buscar cotidianamente. É a rotina da 
RJ, a Escola Dominical aqui em nosso País. busca. Em Mt 4 a narrativa bíblica nos diz que após 

ser batizado, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao 
Porém, o seu surgimento nasceu da visão de um deserto para ser tentado pelo diabo. Foi com citações 
jornalista inglês, Robert Raikes, que compadecido de Dt 8.3; 6.16 e 6.13 que Jesus se opôs a Satanás. 
com as crianças de sua cidade no sul da Inglaterra, Jesus resistiu, venceu a tentação, usando a Palavra. 
resolveu dar-lhes um novo e promissor horizonte. Era 
o ano de 1783, mais precisamente 03/11/1783, data Quando o diabo o tentou pedindo para que Jesus 
que posteriormente ficou marcada como o dia transformasse as pedras em pães Jesus lhe 
natalício da Escola Dominical. Começava assim, essa respondeu:
magnífica agência de ensino da Palavra de Deus na “Está escrito; Não só de pão viverá o homem, mas de 
vida da Igreja. toda palavra que procede da boca de Deus”. Mt 4.4. 

Jesus respondeu a cada tentação de Satanás 
Na Escola Dominical aprendemos sobre o amor de recorrendo à Palavra. Jesus depositou total confiança 
Deus, bem como sobre os rudimentos da fé. O valor nas Sagradas Escrituras para vencer a tentação.
de uma vida inteiramente consagrada ao serviço do 
Senhor. Ele não recorreu a poderes sobrenaturais apesar de 

tê-los. Ele não rogou ao Pai uma intervenção 
A Igreja Presbiteriana do Brasil comemora no 3º angelical, apesar de ter o exército de anjos à seu 
domingo de setembro o dia da Escola Dominical. Esta serviço. Jesus firmou-se na Palavra escrita e a usou 
escola ensina a Palavra de Deus. Esta é a sua poderosamente.
missão, por isso, o seu nome é: “Escola Dominical - 
Escola Domine” – Escola do SENHOR. Esta Palavra alimenta a alma, nutre e sustenta a vida 

espiritual. Não podemos viver espiritualmente sem 
Quando olhamos para as instruções do apóstolo este alimento. Assim como nosso corpo necessita de 
Paulo ao jovem pastor Timóteo, descobrimos alimento para sustentar-se, igualmente necessitamos 
facilmente sua ênfase no dever de Timóteo em da Palavra como nosso alimento espiritual. Muitos 
apegar-se à Palavra. estão buscando alimento espiritual em outras fontes.

Ainda que a impiedade estivesse crescendo e Em Jo.6.66 vemos uma apostasia logo no início da 
prevalecendo, ele precisava manter-se firme. Paulo era cristã, quando muitos abandonaram Jesus após 
conscientiza Timóteo a respeito da realidade de um discurso duro que o mestre proferira. Jesus então 
perseguições sobre os fiéis (2 Tm 3.12), mas o perguntou aos discípulos se eles também queriam 
conselho é: permaneça firme na Palavra aprendida retirar-se, Pedro respondeu: “Senhor para quem 

Rev. Edson Costa Silva

ESCOLA DOMINICAL – AGÊNCIA DO REINO DE DEUS!
3º domingo de setembro - Dia da Escola Dominical
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iremos se só tu tens as Palavras de vida eterna, e nós É por isso que o apóstolo Paulo dá este precioso 
temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus”. conselho a Timóteo: permaneça na Palavra aprendida, 
Palavras de vida eterna não são outras senão, as alimente-se dela. Ela pode tornar-te sábio para a 
Sagradas Escrituras. salvação pela fé em Cristo Jesus. 

Sendo alimento ela nos fortalece. Com ela nos Precisamos valorizar a Palavra de Deus, pois ela é 
sentimos prontos e preparados para lutar contra as nosso alimento. Valorizar a Escola Dominical significa 
intempéries da vida, contra as heresias valorizar o ensino da Palavra de Deus. 
contemporâneas, contra os dardos inflamados do 
inimigo. Se não conhecermos esta Palavra, facilmente No dia da Escola Dominical, parabenizamos a todos 
seremos enganados pelos lobos vorazes que atacam os alunos, professores, coordenadores, 
as ovelhas tentando destruí-las. superintendência, enfim, a todos que estão envolvidos 

nesta agência do reino de Deus em nossa Primeira 
A Palavra de Deus nos afasta do pecado: O salmista Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. 
no Sl 119.11 afirmou: “Guardo no coração as tuas 
Palavras para não pecar contra ti”. Ela ilumina o nosso Que Deus a todos abençoe e os renove, para que, 
caminhar: Sl 119.105: “Lâmpada para os meus pés é a domingo após domingo, todos estejam engajados no 
tua Palavra e luz para os meus caminhos”. ensino precioso das Sagradas Escrituras. A Deus toda 

Honra e Glória! 

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Marco Vince, Frederico Porto, Guilherme, 

Nei Ovídio, Leandro Gomes, Marco Cassete

Segunda-feira: Fernando Boson

Quinta-feira: Frederico Mendes 

Sexta-feira: Paulo Gibram

Sábado: José Carlos

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje
Equipe 1:
Walter Sampaio
Praça Itueta, 10 – Vista Alegre
Tel.: 3321.6731

Equipe 2:
Helvio Antonio Pinheiro Santos
Rua Apodi, 100/301 – Serra
Tel.: 3227.3273

Próximo domingo
Equipe 1:
Odete Vieira Alves
Rua Itapema, 105/102 – Anchieta
Tel.: 3225.3665

SANTA CEIA NA CONGREGAÇÃO BELÉM

Hoje à noite, por ocasião do culto vespertino, o 
Rev. Rogério Bussinger estará pregando e 
levando a Ceia na Congregação Belém. R. Real 
Madrid, 162 – bairro São Salvador. Oremos por 
este trabalho. 

NASCEU AURÉLIO!

“Herança do SENHOR são os filhos, fruto do ventre 
seu galardão”. Sl 127.3

No último dia 09/09 nasceu Aurélio Agostinho Faria 
Melo, filho de nossos queridos irmãos, Sem. Bruno e 
Clara Melo, avós paternos Éder e Aninha, avós 
maternos Mauro Faria e Maria das Graças. Alegramos 
com esta querida familia pela chegada deste 
cordeirinho de Jesus, herança do SENHOR. 
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

“Porquanto os vossos olhos são os que 

viram toda a grande obra que fez o Senhor.”  

Deuteronômio11:7

Reunião de Oração:

Terça-feira dia 20/09 às 8h30min e 14h30min

Departamento responsável: Noeme

Relatora: Mirian Gherardi

Reunião Departamental:

Quarta-feira, dia 21/09 as 14h30min.

Departamento Rute na casa da sócia Daisy

Gastronomia Solidária:

Você (mulher ou homem), que deseja participar da 

Gastronomia Solidária que acontecerá no dia 28/09 

com Rosane Arumaa.

Inscreva-se com a Valéria através do telefone 

99211.9733 ou pelo e-mail vmoliveira0330@gmail. 

Neste dia vamos  aprender a fazer  o "arroz ao 

vinho".

No mês de outubro D. Edmar nos ensinará a fazer 

decoração com legumes. Assim que a data for 

confirmada divulgaremos. 

Participe e ajude a ação social da Saf. 

Mackenzie Voluntário:

Vem aí o Mackenzie Voluntário no CRC dia 24/09 a 

partir das 8 horas. 

Aguardamos todas vocês para esse dia tão 

especial para todos nós.

Participe desta ação.

UPA 
UNIÃO PRESBITERIANA DE 

ADOLESCENTES

No último dia 09, a UPA realizou uma noite do 
pijama na casa de nosso pastor Rev. Edson. 
Foram momentos de alegria, diversão e 
edificação. As meninas com Clayde e Isabel 
Cristina e os meninos com o Rev. Edson, tiveram 
uma conversa sobre vários temas visando 
equipar nossos adolescentes para uma vida que 
agrada a Deus. 

Agradecemos a todos pela participação!
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Sexta Jovem e o outro visita a Congregação. Mas nada o 
Todas as sextas-feiras, às 20h, no salão João impede de participar dos dois grupos. Informe a 
Calvino, os jovens e adolescentes de nossa igreja diretoria da UMP em qual grupo você tem o 
adoram e meditam na Palavra de Deus. Se você interesse de participar.
ainda não participa, não perca essa Para a visita aos enfermos do Hospital 
oportunidade. Esperamos por você. Evangélico, sairemos da porta da igreja às 

14h15min e para a vista à Congregação Belém 
Coral Jovem sairemos da porta da igreja às 18h20min. Se 
O Coral Jovem convida os adolescentes e jovens você puder ou precisar de carona, chegue 5 
que desejam cantar para os ensaios que minutos mais cedo para a divisão dos carros. 
acontecem todos os sábados a partir das 17h no Contamos com os jovens para juntos 
templo de nossa igreja. Venha louvar a Deus! continuarmos com esses ministérios. 

Escola Dominical
Convidamos os jovens para estarem conosco Viagem Pomeranos 
todos os domingos às 09h, na sala da UMP para No feriado da Proclamação da República, entre 
juntos estudarmos a apostila ''As Grandes os dias 12 e 15 de novembro, o Coral Jovem 
Doutrinas da Graça - volume 4" do Rev. Leandro estará em viagem missionária aos Pomeranos, 
Lima. povoado situado no interior do estado do Espírito 

Santo. Para a viagem será cobrada uma taxa e 
será necessário possuir ou pegar emprestada Estudo Bíblico 
uma barraca. Quem tiver o interesse de participar 

O nosso próximo estudo do livro "Por que procure a diretoria do Coral Jovem. 
amamos a igreja'' de Kevin de Young & Ted Kluck 
será sábado que vem, 24/09.  A diretoria da UMP 
desafia os jovens a estudarem os capítulos 5 e 6 Mackenzie Voluntário no CRC 
do livro. No próximo sábado, 24/09, haverá mais uma 

ação solidária do Mackenzie Voluntário. Os 
jovens da nossa igreja foram recrutados para Hospital Evangélico + Congregação Belém
ajudar na recepção e encaminhamento das 

No próximo domingo, 25/09, retomaremos as pessoas para as atividades. Haverá um ônibus 
nossas visitas ao Hospital Evangélico e à saindo de nossa igreja às 07hs. Pedimos àqueles 
Congregação Belém. Desde o primeiro semestre que puderem ajudar, que confirmem com a 
do ano, temos dividido a sociedade em dois diretoria. 
grupos: um grupo visita os enfermos do Hospital 

UMP – UNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANA

Coral Infanto-Juvenil Coral Masculino
Atenção crianças e juvenis do coral! Ensaios todas as quintas-feiras às 20h30min após o 
Hoje, 18/09, às 17h, teremos nosso ensaio. Culto Doutrinário. Corista, faça um esforço, chegue 
Venham participar conosco! mais cedo e venha para o Culto das 19h30min. 

Coral Jovem Coral de Adultos 
Ensaios aos sábados 17h. Jovem, Participe do coro Ensaios às quartas-feiras às 19h50min e aos 
conosco! domingos às 16h50min. 

Coral Feminino 
Ensaios todas às terças-feiras, às 20h. 

CORAIS DA IGREJA
"Os cantores, filhos de Asafe, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi, e de Asafe, e de Hemã, e 

de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros, a cada porta".   2 Crônicas 35.15a
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CAPÍTULO VI - PROFISSÃO DE FÉ E conhecimentos da Palavra de Deus e em sua 

ADMISSÃO A PLENA COMUNHÃO COM A experiência religiosa e, sendo satisfatório este 

exame, fará a pública profissão de sua fé, IGREJA.
sempre que possível em presença da 

Congregação, sendo em seguida batizado, Art.12 - Todo aquele que tiver de ser admitido 
quando não tenha antes recebido o batismo a fazer a sua profissão de fé será previamente 
evangélico.examinado em sua fé em Cristo, em seus 
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GRATIDÃO! OFICINA DO AMOR

“Tudo que fizerdes fazei-o de todo 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”. Cl 3. 23-24

A oficina do Amor agradece a colaboração de todos 
aqueles que nos apoiaram apreciando e 
comprando os nossos trabalhos manuais. 

Gostaríamos de informar que foi arrecadado o valor 
de R$ 2.000,00 que foram doados à igreja em 
benefício das reformas. 

OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO 
ESPIRITUAL

“Oh Como é bom e agradável viverem unidos os 
irmãos”. Sl 133.1
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do 
Senhor”. Sl 122.1
“Não deixemos de congregar-nos como é costume 
de alguns; antes, façamos admoestações e tanto 
mais quanto vedes que o Dia se aproxima”. Hb 
10.25

A Palavra de Deus nos convida a estarmos 
congregados. Por valorizar este convite é que nossa 
igreja oferece a todos os seus membros e visitantes, 
oportunidades de crescimento espiritual não 
somente aos domingos, mas também durante toda a 
semana. Anote em sua agenda e venha congregar 
conosco!

Segunda-feira: Reunião de oração às 8h30min e 
19h30min. Recomenda-nos a Palavra de Deus “Orai 
sem cessar”. 

Terça-feira: Às 8h30min e 14h30min, reunião de 
oração da SAF (Sociedade Auxiliadora Feminina). 
Disse Jesus: Orar é um dever de todo cristão, 
precisa ser sempre, sem esmorecer, Lc 18.

Quinta-feira: Às 8h, reunião de oração. Às 
19h30min, temos nosso estudo bíblico doutrinário. 
Venha estudar a Palavra de Deus conosco e crescer 
em graça e no conhecimento de Nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo.
Diz-nos o apóstolo Paulo: A Escritura é que nos 
torna perfeitos e perfeitamente habilitados para toda 
boa obra, 2 Tm 3.17

Sexta-feira: Às 20h, temos a “sexta-jovem”, onde os 
jovens de nossa igreja se encontram para louvar a 
Deus e estudar a Santa Palavra. Pergunta o 
salmista: De que maneira poderá o jovem guardar 
puro o seu caminho? Ele mesmo responde: 
Observando-o segundo a tua palavra, Sl 119.9

Sábado e Domingo: Atividades múltiplas das 
sociedades internas de nossa Igreja: UCP / UPJ / 
UPA / UMP / SAF / UPH. Crianças, juvenis, 
adolescentes, jovens, senhoras e senhores, todos 
estão inseridos no testemunho e proclamação das 
verdades eternas. Agende-se e venha participar 
conosco!
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ATENDIMENTO DA LIVRARIA

Nossa Livraria funciona às segundas, terças e 
quintas-feiras, das 14h às 17h . Aos domingos 
atendemos após os cultos matutinos.

Venha nos visitar e conferir o excelente acervo 
de livros que lhe ajudarão em sua caminhada 
cristã. Temos obras de grandes nomes da 
literatura reformada, devocionários e bíblias 
a preços convidativos. Esperamos você!

E perseveravam na Oração, At 2.42 - 
Reuniões de Oração

Todas as segundas-feiras, às 19h30min. Este é 
o momento propício para juntos, elevarmos a 
Deus nossas petições, intercessões e gratidão 
por tudo o que o SENHOR tem bondosamente 
nos oferecido através de suas dadivosas mãos. 
Separe esse momento e venha juntar-se a nós 
em oração. 

Às terças-feiras, a SAF (Sociedade Auxiliadora 
Feminina) realiza duas reuniões de oração: Às 
8h30min e às 14h30min.

Novo dia: Às quintas-feiras temos a reunião de 
oração conduzida pelo Pb. Cassiano e sua 
esposa D. Marta, às 8h. 

Louvamos a Deus pelo crescimento do número 
de irmãos comprometidos com a oração. Não 
deixe de participar! Grandes bênçãos o Senhor 
tem reservado para aqueles que o buscam com 
perseverança, sem esmorecer, através deste 
precioso meio, a oração.

Ligue e ouça a mensagem: 

3209 - 8888

Relatório referente aos meses de 

Julho e Agosto

Somos gratos a Deus por 104 anos de história de 

nossa Igreja nesta cidade e por fazer parte desta 

história trabalhando para o crescimento de Reino de 

Deus no Ministério Disque Paz. 

A Batalha Escatológica apresentada em forma de 

palestras nos trouxe grande aprendizado e 

edificação espiritual. A participação do grande coral 

abrilhantado com a orquestra sinfônica encheu o 

templo com os louvores que faltou palavras, mas em 

agradecimento nos veio na palavra do Senhor em 

Sl. 126.3: Grandes coisas fez o Senhor por nós; por 

isso estamos alegres.

 

Somos agradecidos também pelos atendimentos e 

aconselhamentos feitos pelo ministério. Pessoas 

carentes que antes mesmo de oferecermos uma 

visita elas nos convidam a tomar um café em sua 

casa tamanha a carência de uma palavra amiga, a 

palavra de Deus e oração por suas necessidades.

Agendamos aconselhamentos de pessoas que nos 

procuram frequentemente desejosos por uma visita; 

outras encaminhamos para as igrejas mais 

próximas.

Material distribuído: 

?Cartaz, cartões, panfletos e folhetos: 700

?Ouvintes: 1.670

?Atendimentos: 12

?Visitas: 4
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18/09
    André Gustavo de Oliveira

Júlio César Lins Teixeira 
Laura Hoffert Castro Oliveira
Raquel Silva Nogueira 
Sarah Braz Caetano Silva

19/09
    Déa Maria Ribeiro

Rachel Carvalho Lima 
    
20/09

Aurélio Agostinho Teixeira Franca 
Flávia Cunha Campolina Bissaco 
Paulo Penido Neto 
Silvio Renato Oliveira 
Taissa Melo Cardoso

21/09
    Carolina Anglada de Rezende

Marcos Egg Freire
    
22/09

Estela Dalva Borja Bessa 
Mariza Menezes de Paiva Ferreira

23/09
David Matos Caldeira Eller
Henrique Dias Lopes 
Ivan Barbosa Câmara

    Marilia Pitta C. de Souza Maciel
Sophia de Moraes Gomide Ersinzon  
Valter Sampaio 

    
24/09

Beatriz Pitta Maciel Giovanini Lage
Neila Suely C. Barbosa Câmara 

    
    
    
    
    

    

    
    
    
    
    
    

    

    
    

    
    
    

    
    

    
    

 
    

SÉRIE – CARTA AOS EFÉSIOS 

Depois de cinco meses de estudos, estamos 

concluindo a série de mensagens na carta de 

Paulo aos efésios. Aprendemos muito com esta 

preciosa carta exposta pelo Rev. Edson. Vimos 

que Paulo fala sobre o mistério da Igreja. 

A noiva de Cristo é uma comunidade onde o poder 

de Deus de reconciliar as pessoas a Si é 

experimentado e compartilhado. A Igreja é uma 

construção de pessoas santas, “separadas” para a 

adoração ao Deus Único e Verdadeiro.

Vimos que, ao escrever esta carta, o apóstolo 

encorajou a Igreja de Éfeso levando-a à 

maturidade plena. Do início ao fim, Paulo procurou 

mostrar à Igreja de Éfeso toda a riqueza da qual 

ela é dona. Ela é a Família de Deus, portanto, 

precisa viver de modo prático, de acordo com a 

riqueza que lhe foi dada.

Neste domingo, pela permissão de Deus, 

concluiremos nossos estudos nesta 

impressionante carta. 

Oremos e participemos.


