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Momento singular na vida da Igreja e de alto preservação da nossa vida espiritual.
privilégio é quando nos reunimos ao derredor da A constituição de nossa Igreja em seu princípio 
mesa do SENHOR para participarmos da Ceia. de liturgia nos exorta a não negligenciarmos este 
Este é um momento especial na vida de todos privilégio que é participarmos da mesa do 
aqueles que um dia, confessaram Jesus Cristo Senhor.
como Salvador e Senhor de suas vidas.

Não cremos na transubstanciação, isto é, na 
Diz o reformador João Calvino que a promessa transformação miraculosa do pão e vinho em 
acrescentada ao mistério da Ceia demonstra corpo e sangue de Cristo; não cremos também 
claramente o propósito pelo qual foi instituída. na consubstanciação, isto é, corpo e sangue de 
Isto é, nos confirma que o corpo do Senhor nos Cristo estão presentes “em, com e sob” a forma 
foi dado de uma vez por todas de tal forma que é, de pão e vinho, é pão, é corpo, é vinho, é 
agora, nosso e assim será perpetuamente. O sangue. Não cremos no mero simbolismo; 
derramamento do seu sangue semelhantemente, cremos sim, no que chamamos de “realismo 
confirma-nos que ele também é, e sempre será espiritual”. Cristo está presente, espiritualmente.
nosso.

Enquanto o pão e o vinho permanecem 
Os sinais, “pão e vinho”, nos quais o Senhor nos imutáveis, o Espírito eleva o crente através da fé, 
apresenta a verdadeira espiritual comunhão de para gozar da presença de Cristo de um modo 
seu corpo e sangue, evidencia a verdadeira que é glorioso e real, ainda que indescritível.  
satisfação como vínculo de seu espírito. O pão e 
o vinho nos alimentam espiritualmente. Assim Hoje, por ocasião dos cultos matutino e 
como o pão nutre, sustenta e preserva a vida do vespertino, teremos este banquete espiritual. 
nosso corpo, o corpo de Cristo é o alimento e a Venham à mesa, convida o Senhor!   

Ceia do SENHOR

DIA DO DIÁCONO

Desde a era apostólica, "homens de boa reputação, 
cheios do Espírito e de sabedoria'' foram escolhidos 
para servir (At. 6.3).  Enquanto a filosofia humana diz 
'' quem não vive para servir, não serve para viver", o 
que já é salutar, o Senhor Jesus vai infinitamente 
além, " pois o próprio Filho do Homem não veio para 
ser servido, mas para servir e dar a sua vida em 
resgate por muitos". (Mc. 10.45)

Olhando para os abnegados e zelosos diáconos de 
nossa Igreja, aos quais a SAF abraça com 
reconhecimento e carinho, desejamos que as doces e 
fiéis promessas de 1Tm. 3.13 cumpram-se na vida de 
cada um.

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Frederico Mendes, Éder Mello, Fernando 

Boson, Paulo Gibram, Cláudio Murilo, Armando Melillo

Segunda-feira: Paulo Cassete

Quinta-feira: Ariel

Sexta-feira: César

Sábado: Éder Freitas

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

www.primeiraipbh.com.br   
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ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 2:
Iraídes Silveira Carvalho
Rua Volta Grande, 313 – Sagrada Família
Tel.: 3046.3784

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

Reunião de Oração:
Terça-feira dia 12/07 às 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Evangelina Deslandes
Coordenadora: Maria Helena - 3275.8861

Reunião Departamental:
Departamento Rute  -  casa da sócia Any dia 13/07
Departamento Evangelina Deslandes - casa da sócia 
Astrid dia 14/07

Dia dos Avós

PROMOÇÃO NA LIVRARIA! 

Não perca a oportunidade de aumentar seus 
conhecimentos das doutrinas bíblicas!

AS DOUTRINAS DA GRAÇA,            
Resgatando o verdadeiro Evangelho    
James M. Boyce              
Philip G. Ryken
De R$36,00 por R$ 25,00        

1 e 2 TIMÓTEO, 
Estímulo para os Líderes da igreja                    
John MacArthur          
De R$ 9,50  por R$ 5,00

CLASSE DOS CATECÚMENOS

Esta valiosa Classe de Doutrina, conduzida de 

maneira tão preciosa pelo Pb. Rubem, encerra suas 

atividades do primeiro semestre, hoje, 10/07. No 

próximo domingo, 17/07, no horário da Escola 

Dominical, 9 horas, teremos o exame dos 

candidatos, para então agendarmos a data do 

recebimento destes preciosos irmãos. 

Nosso desejo é agendar para o primeiro domingo de 

agosto, abrindo assim, as celebrações de aniversário 

de nossa Igreja. 

Você que tem frequentado nossa Igreja e deseja se 

tornar membro, participe no segundo semente desta 

preciosa classe e junte-se a nós como Igreja do 

SENHOR. 

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS

9 HORAS NO TEMPLO

No mês de julho, assim como acontece no mês de 

janeiro, temos a 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.

10/07 – Pb. Valério Márcio 

Tema: “Colunas do Caráter Cristão”

17/07 – Pb. Ilton Elias 

Tema: “Marcas do Cidadão do Reino”

24/07 – Presença do Missionário 

Rev. Raimundo Montenegro

31/07 – Pb. José do Carmo

Tema: “A Unidade Orgânica da Igreja”
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Os meses de janeiro e julho são especiais em crescimento espiritual de todos aqueles que 
nosso acampamento. Afinal, são meses em que participam destes momentos especiais em nosso 
realizamos as temporadas de acampamento. acampamento. Desde 1974 nosso acampamento 
Crianças, juvenis, adolescentes, jovens que nos abre as portas para receber e abençoar o povo 
auxiliam, orientadores, enfim, a Igreja se envolve de Deus que ali se refugia em retiro espiritual.
nas temporadas no intuito de evidenciar a união 
fraterna e a colaboração tão necessária para que Tome nota abaixo e faça a inscrição de seu filho 
as temporadas transcorram bem e promovam o ou de alguém que você pretende enviar.

UCP-UPJ (faixa etária – 6 a 13 anos)

Data: 18/07 a 23/07

Tema: Quem é Jesus?

Preletor: Rev. Daniel Justiniano

Atenção: 
Inscrições se encerram quinta-feira, 14/07

UPA (faixa etária 14 a 18 anos) 

Data: 25/7a 30/07

Tema: IGREJA – Corpo de Cristo

Preletor: Sem. Bruno Melo 

INSCRIÇÕES APÓS OS CULTOS MATUTINO E VESPERTINO NO SALÃO SOCIAL 
E DURANTE A SEMANA NA SECRETARIA DA IGREJA. 

JULHO – MÊS DE TEMPORADA DE ACAMPAMENTO
ACAMPAMENTO DE INVERNO – 2016 
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REUNIÕES DE ORAÇÃO 
ORAI SEM CESSAR!

Diz os Atos dos apóstolos: “E perseveravam 
na doutrina dos apóstolos e na comunhão, 
no partir do pão e nas orações”. Atos 2.42

Convidamos a todos os irmãos para que 
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. 

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. 

IGREJA INTERCESSORA!

Interceder é colocar-se no lugar de outro e pleitear 
a sua causa, como se fora sua própria. Diz Tiago: 
"Orai uns pelos outros" (5.16). Samuel orou 
constantemente pela nação; Daniel orou pela 
libertação do seu povo do cativeiro; Davi suplicou 
pelo povo; Cristo rogou por Seus discípulos e fez 
especial intercessão por Pedro; Paulo é exemplo de 
constante intercessão. Toda a Igreja é chamada ao 
fascinante ministério da intercessão.

Continuemos as nossas intercessões em favor de 
nossos amados irmãos enfermos, idosos, em 
recuperação de sua saúde.

Lembremos sempre das recomendações da 
Palavra de Deus através do apóstolo Paulo: “Orai 
sem cessar..., em tudo dai graças..., orai por nós..., 
em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, 
as vossas petições, pela oração e pela súplica, com 
ações de graças”.

Na intercessão, apresentamos a Deus as 
necessidades e preocupações dos nossos irmãos. 
Ao fazermos isso, exercitamos a dádiva do amor de 
Deus pelo nosso próximo. Não devemos nos 
esquecer de que a glória de Deus deve estabelecer 
o propósito final da intercessão. 
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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    

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!

MINISTÉRIO PORTAS ABERTAS
RELATÓRIO DO SEGUNDO TRIMESTRE  2016

“Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. 
Quem sai andando e chorando enquanto semeia 

voltará com júbilo trazendo os seus feixes”. 
Salmo 126.5-6.

Disse Jesus: “Ide por todo o mundo e pregai o 
Evangelho a toda a criatura”. Marcos 16.15

Distribuição de Literatura:
Folhetos: 202
Disque paz: 201
Aconselhamentos: 82
Evangelização: 79
Visitas realizadas: 11
Cultos Evangelísticos: 03
Total de pessoas atendidas: 161

Ao Senhor nosso Deus, nossa profunda gratidão 
pelos frutos colhidos através deste precioso 
ministério. 

D. Neuza tem feito um trabalho precioso no Ministério 
Portas Abertas. Oremos em favor de nossa irmã. 
A Deus toda honra e glória! 



 10/07
    Artur Bernardes Borja 
    Cássio Rodrigues Pereira 
    Getúlio Vernuto de Oliveira Souza 
    Marcela Bernardes Borja 
    Samuel Bernardes Borja 
    
11/07
    Rafael Dias de Araújo Goulart Leal  
    Ricardo Domiciano Ferreira   
   

12/07
    Gláucia Magda Alves S. de Paula 
    Theomar Dutra Fonseca 

13/07
    Diva de Souza e Silva Rodrigues  

14/07
    Elani Ferreira de Assis Figueiredo 

15/07
    Mara Vanessa de Souza 
    Moema Coelho Lopes 
    Simone Vilela Paes 
    Sirlene Ides Soares de Resende 

 16/07
    Emerson Rodrigues de Ávila 
    Maria Antonia Cioglia C. de Oliveira 

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". 
Hebreus 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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