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Segundo domingo de agosto, “Dia dos Pais”! É bem endurecido é uma insensatez, loucura. Absalão seguiu 

verdade que “dia dos pais”, são todos os dias. Para o esse caminho e teve um fim trágico. 

filho que entende o valor paternal, não existe apenas um 

“dia dos pais”, mas sim, todos os dias são também dos No dia dos pais, tenho certeza de que o maior presente 

pais. O valor deste dia somente se efetivará, se que todo pai deseja receber, não é aquele que você 

refletirmos profundamente sobre o nosso papel como compra no mercado, mas sim, aquele que sai do 

pais e como filhos. coração. O maior presente que todo pai deseja receber 

neste dia é o que recomenda o 5º mandamento da Lei 

O exemplo do relacionamento e consequente de Deus: Diz o SENHOR: Filho: “Honra a teu pai e a tua 

acontecido entre Davi e Absalão (2 Sm 15; 2 Sm 18), mãe, para que seus dias sejam prolongados na face da 

nos traz lições preciosas para o nosso entendimento terra, Ex 20.12”.

sobre a importância de valorizarmos cada vez mais 
Receber a honra do filho é o desejo de todo pai! Este nosso relacionamento familiar. 
mandamento ordena ao filho exercer a piedade para 

com o seu pai. Ao recomendar a honra, o SENHOR está Os pais precisam estar atentos à seguinte verdade: 
dizendo que o filho deve ao pai: a) Reverência; b) Nossos filhos podem ter tudo, mas podem não nos ter. 
Obediência; c) Gratidão; d) Serviço. Não importa se os Absalão tinha de tudo: riquezas, prestígio, posição 
pais são, ou não, dignos desta honra. Sejam o que social, beleza, mas não tinha família. Não podemos 
forem, eles nos foram dados como pais pelo SENHOR transferir responsabilidades intransferíveis. Uma das 
que deseja que os honremos.marcas de pais convertidos é a de não transferir 

responsabilidades. Eles estão sempre atentos ao que 
Existe somente uma exceção! Exceto em Deus. O filho acontece dentro de casa.
somente poderá desobedecer ao pai, caso este, o 

impeça de servir ao SENHOR. Pois, se o pai ordenar ao Não podemos deixar de confrontar nossos filhos com a 
filho qualquer coisa contra Deus, na verdade, diz o verdade. Ao que parece, não havia um bom diálogo na 
reformador João Calvino, não podemos o considerar casa de Davi. Quando Davi escreve o Sl 133 ele 
como pai, mas sim, como um estranho, que deseja nos expressa: Oh! Como é bom e agradável viverem 
afastar do verdadeiro pai que é DEUS. (unidos os irmãos. É bem verdade que este salmo está 

num contexto de nacionalidade de Israel, mas não 

podemos ignorar o fato de que Davi, com certeza, 
Devemos observar bem as palavras de Jesus em Mt almejava esta união que ele não tinha em sua casa. Os 
10.37: Aquele que amar até o pai, mais do que a mim, filhos de Davi não viviam em unidade. Como exemplo, 
não é digno de mim. Somente esta exceção, no mais, o podemos citar: Amnom contra Absalão / Adonias contra 
filho deve honra ao pai.Salomão.

Existe uma promessa no quinto mandamento: A Nós pais, precisamos fazer de nossos lares nosso 
promessa vinculada a esse mandamento é dupla: a) primeiro campo missionário. Ensina o filho o caminho 
Deus promete que tudo te irá bem - “prosperidade”. b) sobremodo excelente, Pv 22.6, Ef 6.4. Por sua vez, os 
Deus promete longa vida sobre a terra - “longevidade”. A 

filhos precisam entender a seguinte verdade: Viver sabedoria proverbial nos diz que: “Coroa de honra são 
longe do pai, indiferente, insensível, com o coração as cãs, quando se acham no caminho da justiça, Pv 

CALVINO, João. 

Instrução na Fé, p. 28-29)

2º DOMINGO DE AGOSTO
DATA OFICIAL DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

DIA DOS PAIS!
Rev. Edson Costa Silva 



3

16.31”. A vida reta é a vida sábia que promove pai, não obedeceu, portanto, teve um fim trágico. 
longevidade. Impreterivelmente, uma vida sábia e reta, 
que se acha no caminho da justiça, passa pela honra Que as lições desta fatídica história nos ensine a 
aos pais. sermos melhores filhos e a sermos melhores pais. 

Que nós como pais, possamos aprender com os erros 
Aqueles que se mostram bondosos para com de Davi e não repeti-los, mas que possamos também, 
seus genitores, de quem receberam a vida, têm aprender com o amor incondicional de Davi por 
assegurado da parte de Deus que tudo estará bem Absalão, e então, amarmos cada vez mais nossos 
com eles em suas vidas e a longevidade estará filhos. Eles são heranças do Senhor. Eles não nos 
presente.  pertencem! Recebemos os filhos de Deus e temos a 

responsabilidade de reconduzi-los a Deus. 
Em Cl 3.20, Paulo diz: “Filhos, em tudo obedecei a 
vossos pais; pois fazê-lo é grato diante do Senhor”. Felicitamos os pais  pelo seu dia! Que o Eterno Deus, 
Obedecer é agradável, é aceitável diante do SENHOR, Pai de Infinitas Misericórdias tenha misericórdia de nós 
pois, afinal, foi Ele mesmo quem ordenou. Voltando ao e nos abençoe como pais e como filhos! Amém!
caso de Absalão, percebemos que ele não honrou seu 

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1: 
Léa Santos de Oliveira
Rua Adolfo Pereira, 233/31 – Anchieta
Tel.: 3223-7227

Equipe 2:
Helvio Antonio Pinheiro Santos
Rua Apodi, 100/301 – Serra
Tel.: 3227-3273

Próximo domingo:
Equipe 1:
Vera Terezinha Santoro Francisco
Rua Assunção, 308/201 – Sion
Tel.: 3285-2055

Equipe 2: 
Déa Maria Ribeiro
Praça Raul Soares, 265/1202 – Centro
Tel.: 3291-8837

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: José Carlos, José Maria, José L. 
Espeschit, Natanias, Sergio Maciel, 
Zuelton, William Fernandes, João
Segunda-feira: Paulo Cassete
Quinta-feira: Ariel 
Sexta-feira: César

MINISTÉRIO DE CASAIS
7 DE SETEMBRO 

ACAMPAMENTO EBENÉZER!

“Eu, e a minha casa, 
serviremos ao SENHOR”, Js 24.15

O Ministério de casais reiniciará suas atividades, 
agora no segundo semestre, com um Encontro 
de Famílias no Acampamento de nossa Igreja no 
próximo mês, no feriado 7 de setembro.

Este feriado cairá numa quarta-feira, o que 
certamente facilitará nosso encontro. 

Coloque em sua agenda e ore em favor desta 
programação. Em breve divulgaremos detalhes 
deste encontro.
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

"Eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, 

para que ninguém lhe faça dano, de noite e dia eu 

cuidarei dela" Isaías 27:3

Reuniões Departamentais:

Departamento Evangelina Deslandes: 

Quarta-feira, dia 17/08, às 14h30min na casa da 

sócia Marise

Departamento Noeme juntamente com 

Departamento Terezinha Lara:  

Quarta-feira, dia 17/08 às 14h30min na sala da Saf

Departamento Rosa Ziller juntamente com 

Departamento Henriqueta Bergo:  

Quarta-feira, dia 17/08 às 14h30min na casa da 

sócia Leila.

Reunião de Oração:

Terça-feira dia 16/08 às 8h30min e 14h30min

Departamento responsável: Henriqueta Bergo

Relatora: Maria Alba – 3225.5875

Participe você também dessa rica oportunidade que 

Deus nos tem dado para orarmos por nossas vidas, 

pelos irmãos, pela igreja, pelos enfermos, 

enlutados, sociedades internas.

Temos a certeza de que você experimentará o agir 

de Deus sobre a sua vida e de sua família. 

Participe!

Culto em Ações de Graças 
o104  Aniversário da SAF:

Dia 24/08 - quarta feira às14h30min.

Projeto Gastronomia Solidária:

Dia 27/08 – às 15 horas.  

A SAF oferecerá a II Oficina de Culinária por meio do 

trabalho voluntário das sócias.  Os recursos arrecadados 

serão destinados para nossa Secretaria de Ação Social.

Faça sua inscrição:

Oficina II:  Flores decorativas de legumes (confecção 

de flores para arranjos decorativos de pratos)

Ministrante: Edmar Werner

Data: A confirmar

Hora: de 15 às 17 h.

Local: Salão João Calvino e cozinha.

Vagas: 10

Taxa de colaboração: R$ 20,00

Inscrições até dia 23/08/2016, com Valéria, 

Fone: 9211 9733

Email: vmoliveira0330@gmail.com
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A próxima programação será no sábado, dia 20/08, 

quando retomaremos as atividades da UCP e UPJ 

no segundo semestre. 

Mais detalhes sobre essa programação serão 

dadas posteriormente

Escola Dominical

Adolescentes! Venham participar conosco de nossa 

Escola Dominical! 

Temos uma classe exclusiva para você!

Convocação - Reunião Plenária da UPA

A presidente da União Presbiteriana de 

Adolescentes da Primeira Igreja Presbiteriana de 

Belo Horizonte, Rayssa Pacheco, convoca a 

sociedade para a sua reunião plenária, a realizar-se 

no próximo domingo, 21/08, às 17h, em primeira 

convocação, havendo quorum, ou em não havendo 

quorum, às 17h30min com qualquer número de 

sócios. 

Esperamos por todos na sala de reuniões, 3º andar. 

UMP – UNIÃO DE MOCIDADE 
PRESBITERIANA

Sexta jovem
Todas as sextas-feiras, às 20h, no salão João 
Calvino, os jovens e adolescentes de nossa igreja 
adoram e meditam na Palavra de Deus. Se você 
ainda não participa, não perca essa oportunidade. 
Esperamos por você. 

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 aos 
domingos às 9h, na sala da UMP para juntos 
estudarmos a apostila ''As Grandes Doutrinas da 
Graça - volume 4" do Rev. Leandro Lima. 

Estudo bíblico 
Nosso próximo estudo bíblico será dia 03/09, 
sábado, local a ser definido. Na oportunidade 
estudaremos os capítulos 3 e 4 do livro "Por que 
amamos a igreja'' de Kevin de Young & Ted Kluck. 
Pedimos a todos que leiam esses capítulos. 

Viagem Pomeranos 
No feriado da Proclamação da República entre os 
dias 12 e 15 de novembro, o Coral Jovem estará 
em viagem missionária aos Pomeranos, povoado 
situado no interior do estado do Espírito Santo. 
Para a viagem será cobrada uma taxa e será 
necessário possuir ou pegar emprestada uma 
barraca. Quem tiver o interesse de participar 
procure a diretoria do Coral Jovem. 

UCP-UPJ – UNIÃO DE CRIANÇAS 

PRESBITERIANAS E UNIÃO 

PRESBITERIANA DE JUVENIS

UPA – UNIÃO PRESBITERIANA 
DE ADOLESCENTES

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

www.primeiraipbh.com.br   
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ESCOLA DOMINICAL – 2º SEMESTRE!

Tema do semestre – Escatologia. Estudar sobre 
Escatologia é estudar sobre nossa bendita 
esperança. É estudar sobre a perspectiva de um 
futuro glorioso na presença do SENHOR. Desde o 
primeiro verso da Bíblia, quando vemos a declaração 
“no princípio”, podemos ver ali também que o fim foi 
evocado, pois, se há um principio há também uma 
ideia de fim. Estudar sobre Escatologia é estudar 
sobre a conexão profunda e inseparável entre criação 
e consumação, o começo e o fim.

A palavra Escatologia vem do grego, escaton (fim), e 
logia (estudo, tratado). Podemos definir esta preciosa 
doutrina como sendo a disciplina que estuda os 
eventos referentes ao fim dos tempos, à consumação 
do plano eterno de Deus. Estudar sobre Escatologia é 
olhar para frente, é contemplar o futuro, é contemplar 
as benditas promessas de Deus que dizem respeito a 
nós, seu povo eleito. 

Seremos despertados a olhar para o futuro sim, mas 
não somente a ficarmos olhando para as alturas 
tentando adivinhar o Dia da vinda de Cristo. A função 
da Igreja é ter a absoluta certeza de que o Redentor 
virá, mas enquanto ele não vem, nossa tarefa é 
desempenhar com firmeza a confissão da esperança 
sem vacilar, pois, quem fez a promessa é fiel, Hb 
10.23. 

Participemos com alegria neste semestre, olhando 
para o autor e consumador da fé, Jesus, e 
desenvolvendo nossa salvação com temor e tremor. 
Esperamos por você às 9h em nossa Escola 
Dominical.

CULTO DOUTRINÁRIO
QUINTA-FEIRA ÀS 19H30MIN!

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. 

AÇÃO SOCIAL NO CRC – CENTRO DE 
REFERÊNCIA CRISTÃ 

Já estamos com a data marcada para a nossa ação 
social no CRC. Será no dia 24 de setembro, sábado, 
no horário de 8h às 17h.  Precisamos das orações e 
apoio de nossa amada Primeira Igreja, que serve ao 
Senhor com muita alegria. Contamos com os irmãos e 
com os profissionais para esta grande obra. Médicos, 
Dentistas, Advogados, Oftalmologistas, Psicólogos....

Oportunidades para as sociedades Internas SAF, UPH, 
UMP, UPA, UPJ, UCP, desenvolver um trabalho 
evangelístico no CRC, distribuindo Bíblias, literaturas e 
folhetos. Nosso alvo é servir, falando de Jesus para 
700 pessoas. Pedimos aos irmãos que orem em favor 
deste precioso trabalho. 

Contato – 3398 2510, Rev. Genilton e Ivanildes.  

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.

Às quartas-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. 
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SANTA CEIA

“Porque eu recebi do Senhor o que também vos 
entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi 
traído, tomou o pão..., Por semelhante modo, depois 
de haver ceado, tomou também o cálice”. 1 Coríntios 
11.23,25

A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em 
sua expectação. Neste domingo, segundo domingo do 
mês, 14/08, tanto no culto matutino quanto no 
vespertino, estaremos ao derredor da Mesa do 
Senhor, para participarmos deste banquete espiritual. 
Preparemo-nos, pois, para este singular momento!

SANTA CEIA NA CONGREGAÇÃO BELÉM

Hoje à noite, por ocasião do culto vespertino das 19h, 
o Rev. Rogério Bussinger estará pregando e levando 
a Ceia na Congregação Belém. R. Real Madrid, 162 – 
bairro São Salvador. Oremos por este trabalho. 

SÉRIE – CARTA AOS EFÉSIOS 

Deus tem nos abençoado grandemente com os 
estudos nesta impressionante carta aos Efésios. 

Dentre os principais assuntos desta carta 
destacamos: As bênçãos espirituais em Cristo; A 
primazia de Jesus Cristo; A salvação pela graça 
mediante a fé; A paz em Cristo; O plano eterno de 
Deus para a Igreja; Os dons concedidos à Igreja 
para promover sua edificação; A importância da 
santificação; As admoestações gerais; A conduta 
cristã em várias relações: marido/mulher, pais/filhos, 
servos/senhores; A armadura de Deus para 
enfrentar a luta terreal.

A cada capítulo, ficamos extasiados pela maneira 
extraordinária que o apóstolo Paulo, inspirado por 
Deus, utiliza de seus argumentos para impactar a 
Igreja com a Sã Doutrina.

O Rev. Edson tem pregado uma série de sermões 
nesta carta. Estamos no capítulo 5. Oremos e 
participemos!

PRINCÍPIOS DE LITURGIA - CAPÍTULO I repouso de todos os trabalhos que não sejam de 
O DIA DO SENHOR absoluta necessidade, abstenção de todas as 

recreações e outras coisas que, lícitas em outros 
dias, são impróprias do dia do Senhor.Art.1º - É dever de todos os homens lembrar-se do 

dia do Senhor (domingo) e preparar-se com 
Art.3º - Os crentes, como indivíduos ou famílias, antecedência para guardá-lo. Todos os negócios 
devem ordenar de tal sorte seus negócios ou temporais devem ser postos de parte e ordenados 
trabalhos que não sejam impedidos de santificar de tal sorte que não os impeçam de santificar o 
convenientemente o domingo e tomar parte no domingo pelo modo requerido nas Sagradas 
culto público.Escrituras.

Art.4º - Conselhos e Pastores devem mostrar-se Art.2º - Deve-se consagrar esse dia inteiramente 
atentos e zelar cuidadosamente para que o Dia do ao Senhor, empregando-o em exercícios 
Senhor seja santificado pelo indivíduo, pela família espirituais, públicos e particulares. É necessário, 
e pela comunidade.portanto, que haja, em todo esse dia, santo 
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Louvamos a Deus pelos corais de nossa Igreja que Para que o projeto prospere é imprescindível que 
retornaram às suas atividades neste mês de agosto! todos se esforcem e participem. Os pais dos 

coristas sempre foram da mais alta ajuda, 
Corista: Lembre-se de seu compromisso! "Os colaboração e compreensão. Portanto, a Deus toda 
cantores, filhos de Asafe, estavam nos seus lugares, a glória!!! Mas aos queridos coristas e pais, 
segundo o mandado de Davi, e de Asafe, e de parabéns! 
Hemã, e de Jedutum, vidente do rei, como também 
os porteiros, a cada porta".   2 Crônicas 35.15a Vocês têm sido fiéis no ministério de louvor em 

nossa querida igreja. 
Coral Infanto-Juvenil – 30 anos! Aninha

Coral Jovem

Ensaios aos sábados 17h. Jovem! Participe do coro 

conosco! 

Coral Feminino 
Ensaios às terças-feiras, às 20h. O coral feminino 
gentilmente neste mês de agosto cedeu seu horário 
ao Grande Coro que está se preparando para o 
aniversário de nossa Igreja. As irmãs do coro 
feminino estão convocadas a participarem do 
Grande Coro. 

Coral Masculino

Ensaios todas as quintas-feiras às 20h30min, após 

o Culto Doutrinário. Corista, faça um esforço, 

chegue mais cedo e venha para o Culto das 

19h30min. 

Coral de Adultos 

Ensaios às quartas-feiras às 19h50min e aos 
Nestes 30 anos participamos mensalmente das 

domingos às 16h50min. 
escalas de louvor de nossos cultos. Mas também 
fizemos algumas Cantatas Memoráveis.  Em 2014 
reapresentamos a Cantata “O Contador de Grande Coro – Aniversário da Igreja!
Histórias”, onde cantamos as parábolas de Jesus, o Convidamos a todos os coristas para unirmos 
maior contador de histórias de todos os tempos. nossas vozes para as comemorações do aniversário 
Sempre com a ajuda da equipe Priscila, Pedro, 

de nossa Igreja. Como temos feito nos últimos anos, 
Juliana, desta vez contamos também com a 

ensaiaremos todos juntos, uma vez por semana participação de pais como Isabel e Marquinhos que 
durante o mês de agosto. Nossos ensaios têm sido prepararam o cenário e a parte da encenação.
abençoados! Venha participar conosco! Terças-Nestes anos todos o Coral experimenta o que é vida 

de famílias na igreja. feiras às 20h no Templo.

CORAIS DA IGREJA
“Bom é render graças ao SENHOR e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo”. Sl 92.1
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O Rev. Leandro Lima, Doutor em Literatura Apocalíptica, preletor do aniversário de nossa Igreja, lançará seu mais 
novo livro sobre o tema, em Minas Gerais, por ocasião de sua participação nas celebrações do 104º Aniversário da 
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.

Uma ótima oportunidade de aumentar seus conhecimentos sobre um tema muitas vezes esquecido em nossos dias, 
mas motivo de grande expectativa e esperança para o crente: a volta do Senhor Jesus! Reserve já o seu exemplar 
na Livraria da nossa Igreja! Preço promocional para as primeiras 50 (cinquenta) reservas: R$30,00 (trinta reais)

LIVRARIA - PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO!  NÃO PERCA!
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Hoje:

Elizabeth Costa de Souza Borges 

Fernando Baumgratz Ribeiro 

    Júlia Bernardes Falcão 

15/08

Geraldo Magela Emídio 

17/08

Gláucia Regina Faria 

    Jared Lima Coutinho 

Leila Nícia Gibram Silva 

    Rebeca Coimbra Bueno 

 

18/08

Pedro Santos Carvalho Barbosa 

19/08

Anatália Barbosa Monteiro 

Beatriz Ferro Cali 

Dora Cioglia Carvalho de Oliveira 

Gevercina Figueiredo Boy

 

20/08

Marco Antonio Fonseca Paiva 

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

QUER SE TORNAR MEMBRO 
DA PRIMEIRA IGREJA? 

MATRICULE-SE NA CLASSE DE 
CATECÚMENOS

Classe de Catecúmenos é o nome adotado pela 
Igreja Presbiteriana do Brasil à classe que deseja 
unir-se formalmente a ela, mediante a profissão de 
fé, instruindo sobre a Bíblia, as doutrinas e a vida 
cristã.

Catecúmenos (latim) quer dizer “noviço”. Aquele 
que é instruído de viva voz. Agostinho dizia que 
todos nós somos catecúmenos, pois, não 
conhecemos todos os desígnios de Deus.  

Você que tem frequentado a nossa Igreja e deseja 
se tornar membro comungante dela, seu lugar é 
nesta classe! 

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. 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 do segundo semestre terão início hoje, 
14/08, no horário da Escola Dominical, 9h.  Se você 
deseja participar conosco, se dirija à sala 301 – 3º 
andar. Não é necessário inscrição prévia, basta se 
dirigir para a classe e você será matriculado.


