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Outro objetivo é 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.

Devemos olhar para os nossos adolescentes e nos 
esforçarmos, se preciso for, por compreender o 
universo deles 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. 

A União Presbiteriana de Adolescentes (UPA) nasceu Em nossa Primeira Igreja, temos uma UPA atuante. 
em julho de 1967 na Igreja Presbiteriana do Rio de Adolescentes comprometidos com o SENHOR 
Janeiro. Fruto do esforço de D. Dorcas Araújo realizam atividades ininterruptas para a Honra e Glória 
Machado, sensibilizada ao ver os adolescentes na do Criador e Mantenedor de nossas vidas. Como prova 
Igreja sem uma atividade específica e direcionada. desta preciosa atuação, podemos citar nosso 

acampamento de adolescentes que, por sinal, começa 
Rapidamente, outras Igrejas acompanharam a ideia e amanhã, 25/07.  
logo a UPA já estava em vários estados do Brasil. 

Hoje, por ocasião do culto vespertino, destinaremos 
O Supremo Concílio de 1986 nomeou como primeiro um momento de gratidão, celebrando na presença do 
Secretário Geral do Trabalho com os Adolescentes, o SENHOR o aniversário de nossa UPA.
Pb. Ozael Agostinho Quaresma. Desde então, nossa 
denominação sempre destinou atenção especial a Louvamos a Deus pela Diretoria, Orientadores, 
esse precioso trabalho. Conselheiro, enfim, todos os sócios desta preciosa 

Sociedade Interna de nossa Primeira Igreja.
São objetivos específicos de uma Sociedade Interna 
cooperar com a Igreja, como parte integrante da A DEUS Toda Honra e Glória!
mesma e servir a Deus e ao próximo em todas as suas 
atividades, promovendo a plena integração de seus 
membros.

4º DOMINGO DE JULHO
DIA DO ADOLESCENTE PRESBITERIANO!

Nosso Boletim também está disponível 
através de nosso site, acesse:

www.primeiraipbh.com.br   
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

"Então orou Ana, e disse: O meu coração exulta ao 
SENHOR, o meu poder está exaltado no SENHOR; a 

minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, 
porquanto me alegro na tua salvação.”   I Samuel 2.1

Reunião de Oração:
Terça-feira dia 26/07 às 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Evangelina Deslandes
Coordenadora: Maria Helena - 3275.8861

Reunião Executiva:
Terça-feira, dia 26/07 às 15 horas.

Dia dos Avós
Comemorando o Dia dos Avós, a SAF em parceria 
com a Escola de Enfermagem do HE, promoverá o 
Chá com Saúde.

Dia 27/07/2016, quarta-feira, às 15 horas.
Local: Salão João Calvino.

Palestra sobre a saúde na maturidade, aferição de 
índices de saúde e, para aquecer nossos corações, 
chá com biscoitos!

SAF - Dia do Adolescente Presbiteriano
Não é difícil perceber que o mundo fala de maneira 
totalmente oposta ao que o Senhor nos ensina. No 
entanto, as palavras de Paulo a Timóteo são as 
mesmas para você hoje, adolescente presbiteriano: " 
... permanece naquilo que aprendeste... sabendo de 
quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as 
sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a 
salvação pela fé em Cristo Jesus".

Querido, faça a diferença: em casa, na escola, no 
clube, na sociedade. Que todos vejam, através de 
seu procedimento, que a Escritura é realmente 
completa e eficaz para o ensino, para a correção, 
para a educação na justiça, fazendo do adolescente 
de hoje o homem de Deus, perfeito e perfeitamente 
habilitado para toda boa obra. Leia: 2Tm 3.14-17

A SAF tem orado por você e abraça-o 
carinhosamente.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Marco Vince, Frederico Porto, Guilherme, 
Nei Ovídio, Leandro Gomes, Marco Cassete

Segunda-feira: Eder Mota

Quinta-feira: João 

Sexta-feira: Fernando Boson

Sábado: Frederico Mendes

JULHO – MÊS DE TEMPORADA 
DE ACAMPAMENTO

ACAMPAMENTO DE INVERNO – 2016 

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. 

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. Bruno, sua 
esposa Clara e equipe, que atuaram com amor e 
desprendimento impar 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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CHEGOU A SEMANA DE ACAMPAMENTO DA UPA! 

Preparativos para o Acampamento da UPA - Julho 2016

INFORMAÇÕES
Atenção para local de embarque e desembarque!

Data: 25/07 a 30/07 de julho. Faixa Etária: 14 a As malas devem estar identificadas com o nome 
18 anos. do acampante, isso facilitará a identificação.

Obs: Não se esqueça de levar a sua Bíblia. 
Saída: dia 25, segunda-feira, às 14h – horário 
de saída. Cantina: Haverá uma cantina com refrigerantes 

e guloseimas. O acampante deverá levar 
Local: Praça Israel Pinheiro (Pça do Papa). dinheiro para adquirir estes produtos. 
(Não podemos esperar pelos retardatários – 
chegue às 13h30min) Noite Temática: Heróis X Vilões 

Retorno: dia 30 de julho, Sábado, às 12h, O que não levar: Jogos, celulares e objetos de 
horário de chegada à mesma Praça do valor. A Igreja não poderá se responsabilizar 
Embarque. (Pedimos aos pais que estejam pelo estrago ou desaparecimento dos mesmos.
impreterivelmente no local neste horário)  

                   Um pedido a Igreja: Ore em favor de nosso 
acampamento. 

Documentos: Levar cópia da certidão de 
nascimento ou carteira de identidade. (Não leve 
a original para evitar perdas) ATENÇÃO

O embarque, dia 25 às 14h, e também o 
O que levar: Roupas de cama e banho, roupas desembarque, dia 30 às 12h, será na Praça Israel 
para esporte e piscina, produtos de higiene Pinheiro “Pça do Papa” – Alto da Av. Afonso Pena.
pessoal.

Diz os Atos dos apóstolos: “E perseveravam na Louvamos a Deus pelo crescimento do número de 
irmãos comprometidos com a oração. Não deixe doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir 
de participar! Grandes bênçãos o Senhor tem do pão e nas orações”. Atos 2.42
reservado para aqueles que o buscam com 
perseverança, sem esmorecer, através deste Convidamos a todos os irmãos para que 
precioso meio, a oração. participem conosco de nossas reuniões de 

oração.

Todas as segundas-feiras às 19h30min.
Às terças-feiras, a SAF (Sociedade Auxiliadora 
Feminina) realiza duas reuniões de oração: Às 
8h30min e às 14h30min.

Às quartas-feiras temos a reunião de oração 
conduzida pelo Pb. Cassiano, às 8h. 

REUNIÕES DE ORAÇÃO 
ORAI SEM CESSAR!
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VISITANTE ILUSTRE 

Damos as boas vindas ao Rev. Raimundo 
Montenegro, missionário da APMT (Agência 
Presbiteriana de Missões Transculturais). 
Participamos ativamente do sustento do Rev. 
Raimundo com muita alegria, afinal, ele foi pastor 
de nossa Igreja, exercendo um profícuo ministério 
em nosso meio.  Deus o chamou para a obra 
missionária. 

Neste primeiro semestre do ano, o Rev. Raimundo 
conclui o primeiro ciclo da sua jornada missionária 
em campo transcultural. Foram três anos fora do 
Brasil, de grandes desafios e fortes experiências. 

Após um período na Albânia o Rev. Raimundo está 
partindo para Portugal. Está no Brasil para umas 
semanas de visitas e divulgação da nova etapa do 
novo projeto missionário. 

Pretende no mês de agosto ir para Portugal para 
iniciar o Projeto Lusitânia, no mesmo tripé de: 
treinamento teológico, colaboração com a 
plantação/consolidação de igrejas e produção 
literária; agora, contudo, com mais adequadas 
condições estruturais e ministeriais, o que 
potencializa o alcance de sua atuação ministerial, 
pelo uso da própria língua em trabalho similar, 
porém, em um país mais resistente à 
evangelização.  Querido missionário, seja bem-
vindo!    Que Deus o abençoe!

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.  

Abaixo, esboçamos os professores e temas que 

serão abordados neste mês.

24/07
Presença do Missionário 

Rev. Raimundo Montenegro

31/07
Pb. José do Carmo 

Tema: “A Unidade Orgânica da Igreja”

CAMPANHA DO QUILO SOLIDÁRIO  

OPERAÇÃO BRASIL 2016

Nosso irmão Jônatas, aluno do curso Engenheiro 

Elétrico do CEFET-MG, está participando deste 

projeto como voluntário. Neste ano, o projeto está 

reformando parte da Creche Associação 1º de Maio 

no bairro Vista Alegre. 

O pessoal do PROGEST está promovendo essa 

campanha do quilo para ajudar a creche. A ajuda 

poderá ser feita através de doação de alimentos não 

perecíveis. 

Caso você queira participar, faça contato com nosso 

irmão Jônatas no telefone (31) 98235-3663



NÃO DEIXEMOS DE CONGREGAR!

"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 solene exortação do escritor aos hebreus neste 
verso, refere-se à importância de nos 
congregarmos, pois, juntos, animamos uns aos 
outros e somos estimulados ao amor e às boas 
obras. Por valorizar esta prática, 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-
se conosco!

Segunda-feira: 
Reunião de oração às 8h30min e 19h30min.

Terça-feira: 
Às 8h30min e 14h30min, reunião de oração da SAF 
(Sociedade Auxiliadora Feminina).

Quarta-feira: 
Às 8h reunião de oração.

Quinta-feira: 
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.

Sexta-feira: 
Às 20h, temos a "Sexta Jovem", quando os jovens 
de nossa igreja se encontram para louvar a Deus e 
estudar a Santa Palavra. (retorna em agosto)

Sábado e domingo: 
Além das programações regulares de Escola 
Dominical e Culto aos domingos, temos também 
múltiplas atividades 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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NOTAS DE FALECIMENTO

“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem 
presente nas tribulações”. “O Senhor o deu e o 
SENHOR o tomou; bendito seja o nome do 
Senhor”. Sl 46.1; Jó 1.21 

Faleceu no último dia, 16/07, nosso irmão Josué 
Faria de Melo, aos 82 anos. O velório de seu 
corpo aconteceu em nossa Primeira Igreja, sendo 
sepultado no Cemitério Bosque da Esperança. 
Nosso irmão Josué deixa inúmeras lembranças 
em nossas mentes, em especial, sua participação 
nos corais de nossa Igreja. Corista talentoso e 
muito querido por todos nós. 

À nossa querida irmã Maria Aparecida, bem como 
a toda a sua querida família, expressamos nossos 
sentimentos e orações, na certeza de que o 
SENHOR haverá de continuar consolando os 
corações enlutados. 

Faleceu na última quarta-feira, dia 20/07, aos 94 
anos, em Governador Valadares, D. Alice, mãe de 
nossa irmã Lívia Soares, esposa do Pb. Tarcisio.

À nossa irmã Lívia bem como a toda a sua querida 
família, expressamos nossos sinceros 
sentimentos, rogando ao SENHOR que console os 
corações enlutados.  

ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO!

Todas as quintas-feiras 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. 

“Bem-aventurados aqueles que lêem e aqueles que 
ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas 
nela escritas, pois o tempo está próximo.” Ap 1.3    
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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 

28/07

Alessandra Leitão Zorzin  

Didison dos Reis  

Mirianlene Oliveira Marcelino 

Samara dos Santos Silva 

29/07

José Geraldo Barreto Filho

30/07

Júnia Soares Nogueira Chagas 

Milca Batista

31/07

    Flávio Dutra Doehler 

Marco Aurélio Laguárdia 

Patricia Mesquita Nunes 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SÉRIE – CARTA AOS EFÉSIOS 

A carta aos efésios possui um foco definido - o 

“Mistério da Igreja”. A Igreja 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. Ao escrever esta carta, Paulo encoraja 

a Igreja de Éfeso levando-a à maturidade plena.

Do início ao fim da carta, Paulo procura 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.

O Rev. Edson tem pregado uma série de 

sermões sobre esta impressionante carta. 

Oremos e participemos!


