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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

"Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! 
Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o 
seu Deus, estará com você por onde você andar". 

Josué 1:9

Reunião de Oração: 

Dia 17/05/16 - Terça-feira - 8h30min. e 14h30min.

Departamento responsável: Rute

Relatora: Maria Braz

Reunião Departamental:

Dia 18/05/16 – Quarta-feira às 14h30min

Casa de D. Anita:

Departamentos - Evangelina Deslandes, Noeme e 
Rute.

Casa da sócia Deborah:

Departamentos - Rosa Ziller e Henriqueta Bergo

Vem aí o Encontro da Mulher Presbiteriana que 
acontecerá em Caldas Novas (GO) de 08 a 11 de 
setembro. Um encontro que ficará para sempre em 
nossa memória. Quem se interessar pode entrar em 
contato com Valéria (3213.0203) ou com a Daisy 
(97588.6803). 

Lembrando que não é um encontro só para a SAF, mas 
para todas nós, presbiterianas.

Querido jovem,
Um consenso popular diz: "Se a geração mais nova não 
sabe para onde ir, está seguindo os passos dos mais 
velhos ..."

Você, entretanto, conhece o caminho por onde deve 
andar. Sabe que esse caminho é perfeito (2 Sm 22,31) 
e eterno (Hc 3,6). Você conhece o Caminho (Jo 14,6).

Busque de Deus discernimento e sabedoria, ande em 
Sua presença, aí há plenitude de alegria.
Tenha este propósito: "Induzo o coração a guardar os 
teus decretos, para sempre, até ao fim"(Sl 119,112).

Desejamos sobre sua vida as mais ricas bênçãos. 
Sejam os seus caminhos aplanados e, quando surgirem 
as dificuldades, vá em frente, na certeza absoluta de 
que " o Senhor Deus é sol e escudo"
(Sl 84,11).

O Senhor o abençoe e o guarde!
Essa a nossa oração, de toda a SAF, que o abraça 
carinhosamente.

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

Hoje, em virtude da presença do Rev. David Merkh 
no Seminário sobre família que acontece em nossa 
Igreja, a aula da Escola Dominical a partir da UPA 
será em classe conjunta no Templo. Participemos!

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1:
Léa Santos de Oliveira
Rua Adalto Pereira, 233/31 – Anchieta
Tel.: 3223.7227

Equipe 2:
Jandira Ferreira Lima
Rua da Matriz, 129 A – Venda Nova
Tel.: 3451.4430

Próximo Domingo:
Equipe 1:
Leir Ferreira Gomide
Rua Muzambinho, 488/302 – Serra
Tel.: 3282.7049

Equipe 2:
Olga Martins Porto
Rua Caldas, 15/302 – Carmo
Tel.: 3281.5719

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Frederico Mendes, Éder Mello, Fernando 
Boson, Paulo Gibram, Cláudio Murilo, Fernando 
Ferreira, Amando Melillo

Segunda-feira: Nei Ovídio

Quinta-feira: Paulo Cassete

Sexta-feira: Ricardo Serra

Sábado: Sérgio Linares

REV. MARCO ANTÔNIO 
E FAMÍLIA ENTRE NÓS

Por motivos imperiosos, carecendo de regularizar 
a documentação de sua permanência na Índia, o 
Rev. Marco Antônio e família precisaram regressar 
ao Brasil o que motiva a nossa alegria em poder 
recebê-los.

As notícias de seu trabalho na Índia mostram o 
quanto tem sido ele abençoado e o seu desejo 
que cada vez se aprofunda mais de poder servir a 
esta Causa entre os povos da Ásia.

Será ele o pregador por ocasião do culto da noite, 
quando também teremos a oportunidade de ouvir 
o seu testemunho sobre o trabalho que está 
sendo desenvolvido.

Damos as boas vindas ao Rev. Marco, sua distinta 
esposa e filhos e muito nos alegramos em poder 
revê-los, estreitando com eles os nossos laços de 
amor fraterno.

PRESENÇA DO REV. DAVID MERKH

Temos a grata 

satisfação de 

receber, desde a 

sexta-feira, a 

presença amada 

do Rev. David Merkh

e sua distinta 

esposa. 

Temos tido o privilégio de tê-lo conosco já há 

alguns anos e reconhecemos em sua vida e 

ministério um referencial muito precioso da graça 

de Deus, ajudando-nos a compreender a vontade 

do Senhor quanto a edificação de nossas 

famílias. 

Neste domingo o Rev. David estará pregando por 

ocasião do culto da manhã, dirigindo também a 

classe de escola dominical em conjunto.

Saudamos com alegria este amável casal.
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UPA – UNIÃO PRESBITERIANA 

DE ADOLESCENTES

No último dia 07/05 a UPA esteve reunida na casa 

dos nossos irmãos Anderson Toledo e Adriana. Ali 

realizamos nosso Decadum (Debate na casa de 

um membro), sobre o tema “Batalha Espiritual”. 

Foi um tempo precioso e de muito aprendizado 

da Palavra. Deixamos a sugestão de leitura do 

livro “Batalha Espiritual” do Rev. Augustus 

Nicodemus Lopes – Editora Cultura Cristã, que 

poderá ser adquirido através de nossa livraria, 

para quem desejar aprofundar no assunto 

debatido. 

Registramos nossa gratidão à família do 

Anderson que bondosamente nos recebeu.

Que Deus a todos abençoe! 

NOTA DE AGRADECIMENTO

Esposa, filhos, nora, genro, irmãos e demais 
parentes do Rev. Francisco Márcio Fonseca 
Martins, agradecem as manifestações de 
solidariedade e carinho dos pastores Rev. 
Ludgero Bonilha  Morais, Rev. Edson Costa Silva, 
Rev. Afonso Celso de Oliveira, aos membros da 
Primeira Igreja Presbiteriana e demais amigos, 
por ocasião do culto fúnebre e seu sepultamento 
em 04 de maio de 2016.

E ouvi uma voz do céu, que me dizia: Escreve: 
Bem-aventurados os mortos que desde agora 

morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que 
descansem dos seus trabalhos, e as suas obras 

os seguem.  Apocalipse 14.13

“

”

UCP e UPJ

Tarde Culinária!
Próximo sábado, dia 21, nos encontraremos 
mais uma vez. Será uma tarde culinária. As 
crianças e juvenis ajudarão a preparar o lanche.

Continuaremos estudando o tema anual: 
"Falando de Jesus".

Participem conosco! Mais detalhes serão dados 
via e-mail.

GRATIDÃO – CULTO 

COMUNITÁRIO DE ORAÇÃO

As Escrituras nos dizem que devemos ser gratos 

em tudo e, efetivamente, temos motivos sobejos 

para agradecer. Entre estes motivos estão também 

a maneira como Deus nos dirige em nosso 

sofrimento e até mesmo no avolumar de nossas 

tristezas. 

Sabemos que Deus é quem governa e sem motivo 

Ele não nos afligirá. Temos cantado que é no Seu 

poder que encontramos constante apoio, que Seu 

braço é forte e que Ele não dorme, pois vela pelas 

nossas almas. 

Nesta convicção é que temos nos reunido todas as 

segundas-feiras, em fervente oração, rogando ao 

Senhor as Suas misericórdias e a Sua direção. 

Venha participar conosco destes momentos de 

oração comunitária, quando a Igreja se junta a 

uma só voz em súplicas, rogos e ações de graças.

REUNIÃO DO PRESBITÉRIO 
BELO HORIZONTE

No dia de ontem, sábado, reuniu-se 
extraordinariamente o Presbitério Belo Horizonte. 
Vários assuntos foram abordados e oportunamente 
divulgaremos algumas das decisões de nosso 
concílio presbiterial. 

Estamos orando em favor de nosso Presbitério nas 
decisões que precisa tomar quanto à permanência 
dos pastores em seus campos eclesiásticos para o 
triênio 2017-2019, o que inclui também a equipe 
pastoral da Primeira Igreja.
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Sexta Jovem

Na próxima sexta-feira, 20/05, às 20h, no salão 

João Calvino  retomaremos os estudos das Cartas 

a Timóteo. Durante o semestre o Rev. Edson Costa 

tem ministrado estudos das cartas de Paulo a 

Timóteo. Esperamos por toda a juventude!

Coral Jovem

O Coral Jovem convida os adolescentes e jovens 

que desejam cantar para os ensaios que 

acontecem todos os sábados a partir das 17h no 

templo de nossa igreja. Venha louvar a Deus! 

Escola Dominical

Convidamos os jovens para estarem conosco 

todos os domingos às 09h, na sala da UMP para 

juntos estudarmos a apostila ''As Grandes 

Doutrinas da Graça - volume 4" do Rev. Leandro 

Lima. Hoje, excepcionalmente, estaremos na aula 

conjunta com o Rev. David Merkh no Templo.

Dia do Jovem Presbiteriano

No próximo sábado, 21/05, de 09h às 18h, nos 

reuniremos no Acampamento Ebenézer para 

comemorarmos o Dia do Jovem Presbiteriano. O 

investimento será de R$25,00. Acesse o link e faça 

a sua inscrição: 

https://docs.google.com/forms/d/1WxZco7hcUXiIUV

aLhThXnZPtENKy7ACxtkg32EfnAtE/viewform?c=0

&w=1

Cristianismo Total – Faça sua Inscrição

Este ano o Cristianismo Total acontecerá nos dias 

08 e 09 de julho em nossa igreja. 

As inscrições estão abertas desde o dia 04/04. 

Acesse o site 

www.cristianismototal.eventize.com.br para fazer 

sua inscrição. 

Para mais informações encaminhe um email para: 

cristianismototal2016@gmail.com

LIVRARIA DA IGREJA

Recomendamos a leitura do livro “VOCAÇÃO 

PERIGOSA” de Paul Tripp, publicado pela Casa 

Editora Presbiteriana. 

Este livro haverá ser uma bênção para a vida dos 

pastores, especialmente. No entanto, 

recomendamos a sua leitura a todos os irmãos 

para que possam conhecer um pouco melhor a 

fragilidade de seus líderes espirituais, aqueles 

que têm a responsabilidade de apascentar o 

rebanho do Senhor e estes não trabalhem 

gemendo ou chorando, pois isto não é de proveito 

para absolutamente ninguém.

Procure este e outros livros em nossa livraria que 

está aberta e à disposição dos irmãos no final dos 

cultos dominicais e também durante a semana.

Nossa irmã Ivna que realiza um trabalho 

voluntário, tem todas as condições de orientar 

para a leitura de bons livros que compõem o 

acervo de nossa livraria. 
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16/05
Anita Soares Borja 
Eder Pereira Freitas 
Maria Aparecida Gomes de Melo 
Paulo Felipe dos Santos Pessôa  

17/05
Eduarda Gondini Bomfá 
Rosa Nancy Antezana 

18/05
Josefa Teixeira Lizardo 
Lívia Soares de Oliveira 
Moysés Fonseca Monteiro Alves 

    Neusa Messias Soares 

19/05
Adriana Duarte Coelho  

    Elias Ferreira e Silva
    Fillipe Silva Martins

Lucas Assis Lopes do Carmo
Pedro Fonseca dos Reis 

20/05
Célia Ribeiro 
Helena Púglia Freire 
Manuela Estrela Baggio

21/05
Harley Ribeiro Gonçalves 
Paulo Eduardo Fonseca Mizerani 
Valdete Laranjo Silva Ventura 
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PRIVILÉGIOS DA SEMANA

As atividades de nossa igreja durante a semana 

são intensas. Anote em sua agenda e participe:

Segunda-feira:

Reunião de oração às 19h30min.

Terça-feira:

Reunião de Oração às 8h 30min e 14h 30min.

Ensaio do Coral Feminino às 20 horas.

Quarta-feira:

Ensaio do Coral da Igreja às 20 horas.

Primeira Quarta-feira: reunião plenária da 

Sociedade Auxiliadora Feminina às 14h 30min 

Quinta-feira:

Culto Doutrinário às 19h 30min.

Ensaio do Coral Masculino às 20h30min.

Sexta-feira:

“Sexta Jovem” – encontro da juventude da igreja 

às 20 horas. 

Sábado:

Ensaio do Coral da Juventude às 17 horas.

Domingo:

Escola Dominical às 9  horas.

Culto Matutino às 10h 20min.

Ensaio de corais às 17 horas.

Culto Vespertino às 19 horas. 


