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É comum ouvirmos das crianças a seguinte pergunta: Deus é autoexistente, isto é, ele tem em Si mesmo a 
"Quem fez Deus?" A resposta mais clara é que Deus base da Sua existência. Às vezes esta ideia é 
nunca precisou ser feito, porque sempre existiu. Ele expressa dizendo-se que Ele é a causa sui (a Sua 
existe de um modo diferente do nosso: nós existimos própria causa), mas não se pode considerar exata 
de uma forma derivada, finita e frágil, mas nosso esta expressão, desde que Deus é o não causado, 
Criador existe como eterno, auto-sustentado e que existe pela necessidade do Seu próprio Ser e, 
necessário. Sua existência é necessária no sentido de portanto, necessariamente.
que não há possibilidade de ele cessar de existir. 

O homem, por outro lado, não existe 
A Autoexistência de Deus é uma verdade básica. Na necessariamente, e tem a causa da sua existência 
apresentação que faz do "Deus Desconhecido" aos fora dele próprio. A ideia da autoexistência de Deus 
atenienses, Paulo explica que o Criador do mundo era geralmente expressa pelo termo aseitas 
"nem é servido por mãos humanas, como se de (asseidade), significando auto-originado, mas os 
alguma coisa precisasse; pois ele mesmo é quem a teólogos reformados em geral o substituíram pela 
todos dá vida, respiração e tudo mais" (At 17.23-25). palavra independentia (independência), expressando 

com ela somente que é independente em Seu Ser, 
O Criador tem vida em si mesmo e tira de si mesmo a mas também que é independente em tudo mais: em 
energia infindável e de nada necessita. A Suas virtudes, decretos, obras, e assim por diante.
independente autoexistência de Deus é uma verdade 
claramente afirmada na Bíblia (Ver Salmos 90. 1-4, Pode-se dizer que há um tênue vestígio desta 
102.25-27; Isaías 40.28-31; João 5.26; Apocalipse perfeição na criatura, mas isto só pode significar que 
4.10). a criatura, conquanto absolutamente dependente, tem 

sua existência própria e distinta. Mas, naturalmente, 
Na teologia, muitos erros são resultados da suposição longe está de ser autoexistente.
de que as condições e limites de nossa própria Este atributo de Deus é reconhecido geralmente, e 
existência finita se aplicam a Deus. Na vida de fé, está implícito nas religiões pagãs e no Absoluto da 
podemos também facilmente empobrecer-nos, se filosofia. Quando se concebe o Absoluto como a base 
alimentarmos uma ideia limitada e pequena a respeito última e autoexistente de todas as coisas, que entra 
de Deus. A doutrina da autoexistência de Deus é um voluntariamente em várias relações com outros seres, 
anteparo e defesa contra esses erros. O princípio de pode ser identificado com o Deus da teologia. Como o 
que só Deus existe por si mesmo, o distingue de toda Deus autoexistente, Ele não só é independente, como 
criatura e é o fundamento daquilo que pensamos a também faz tudo depender dele.
respeito dele.
 Esta autoexistência de Deus acha expressão no nome 
Saber que a existência de Deus é independente, Jeová. É somente como o Ser autoexistente e 
protege a nossa compreensão a respeito da grandeza independente que Deus pode dar a certeza de que 
dele e, portanto, tem claro valor prático para a nossa permanecerá eternamente o mesmo, com relação ao 
saúde espiritual. Seu povo. 

A AUTOEXISTÊNCIA E A EXISTÊNCIA AUTÔNOMA DE DEUS

Rev. Edson Costa Silva
Bibliografia: Louis Berkhof - Teologia Sistemática)

"Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, 
de eternidade a eternidade, tu és Deus." Salmo 90.2



Encontram-se indicações adicionais disso na afirmação Seu pensamento, Rm 11.33,34, em Sua vontade, Dn 

presente em Jo 5.26, "Porque, como o Pai tem a vida 4.35; Rm 9.19; Ef 1.5; Ap 4.11; e em Seu conselho, Sl 

em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em 33.11. 

si mesmo", na declaração de que Ele é independente 
Como criaturas dependentes, vivamos sempre com os de todas as coisas e que todas as coisas só existem 
olhos postos naquele que é o Todo Poderoso, o auto por meio dele, Sl 94.8s; Is 40.18S; At 7.25; e nas 
existente que Reina e Governa sobre nossas vidas e a afirmações que implicam que Ele é independente em 
Sua Igreja. 
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Reunião de Oração:
Terça-feira dia 18/10 às 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Rosa Ziller
Relatora: Rosane Arumaa

Gamaliel sequer imaginou que o jovem que tinha a 
seus pés viria a ser o Apóstolo dos gentios e preso 
em cadeias por amor a Cristo.

Timóteo aprendeu as sagradas letras e viveu a 
mesma fé que teve sua avó Lóide e sua mãe Eunice.Reuniões Departamentais dia 19/10 às 14h30min
Jesus, o Mestre por excelência, ensinou a respeito do Departamento Henriqueta Bergo - casa da sócia 
Pai.Marcia Blumer

Departamento Noeme - casa da sócia Estela
Em nossas escolas, o professor colabora com os pais Departamento Rosa Ziller - casa da sócia Edmar
que no batismo prometem ensinar ou mandar ensinar Departamento Rute - casa da sócia Eliane
os pequenos "a ler e a escrever ", para que leiam, por 
si mesmos, as Sagradas Escrituras. Reunião Departamental dia 20/10 as 14h30min

Departamento Terezinha Lara - casa da sócia Elani
O aluno de hoje pode ser amanhã o cidadão relapso 
ou consciente, o marginal ou o homem de bem, o Esperamos que todas as sócias possam participar em 
oportunista ou um benfeitor da humanidade. suas departamentais, lembrando que teremos que 

fazer a nossa contribuição da per-capta.
Professor, molde um vaso de grande valor com o 
barro que tem agora em mãos. No próximo domingo, dia 23 de outubro às 17hs, o 

novo Departamento (de domingo) estará reunido na 
Seja você, prezado irmão, evangelista, ou pastor, ou sala da Saf para mais um encontro. Contamos com a 
pai que orienta o filho, ou professor de escola secular presença das sócias. 
ou bíblica, saiba que o ensino tem reflexos até na 
eternidade. E você que quer conhecer mais sobre esse novo 

departamento, sócia ou não, venha nos fazer uma 
Como é útil aprender os ensinamentos, a fim de que visita, pois para nós será um grande prazer recebê-la.
"o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente 
habilitado para toda boa obra ". Dia do Professor:

João Batista anunciou Aquele que viria após ...e do 
A SAF coloca em oração diante do SENHOR  nossos Qual não era digno nem mesmo de desatar as 
queridos professores e abraça-os carinhosamente no correias das sandálias. 
seu dia. 

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
" Naquele tempo, diz o SENHOR, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo". 

 Jr. 31:1



Dia das crianças na Congregação Belém Viagem aos Pomeranos

Na última quarta-feira, dia 12/10, comemoramos o dia Os jovens de nossa igreja - da UPA, UMP e do Coro 

das crianças junto com os irmãos na Congregação Jovem - estão se organizando para irem em viagem até 

Belém. Foram momentos preciosos de gratidão a Deus, o trabalho missionário entre os Pomeranos. No ano de 

aprendizado e muita alegria! 2014 foi feita a primeira viagem, que pela graça de 

Deus, produziu alguns frutos! Motivados por isso, e a 

A UMP agradece a todos os que se empenharam para convite da missionária Hilde, temos mais um desafio 

que a programação fosse realizada e cumprisse o seu pela frente. Já está próxima a data: dias 12 a 15 de 

propósito. novembro (sábado até o feriado, na terça-feira).

As inscrições poderão ser feitas a partir do link: 

Nosso agradecimento especial ao Coral Infanto-Juvenil 

e a todos os pais que levaram seus filhos e também 

contribuíram com o delicioso lanche que tivemos! Se você ainda não conhece o trabalho ali, ou quer 

saber mais sobre a viagem, procure se informar com a 

Pedimos que a igreja continue empenhada e em oração diretoria de sua Sociedade Interna, ou do Coro Jovem.

por esse trabalho que tanto desejamos ver produzir 

frutos, para a glória do nosso Deus!

Roda de conversa: dia 22/10

Fique atento também à programação que faremos no 

dia 22/10, quando teremos uma roda de conversa para 

Coro Jovem - Eleições trocar experiências com aqueles que foram da primeira 

Informamos que a eleição da diretoria para o próximo vez! Vamos ver algumas fotos da viagem e 

ano ocorrerá no dia 05/11, sábado, às 17h (horário do possivelmente ouviremos mais detalhadamente sobre a 

nosso ensaio). Pedimos que cada um ore por isso e nos situação atual dos Pomeranos e do trabalho missionário 

dê indicações de nomes para serem votados, de forma com eles. Certamente teremos um lanche também! 

que não façamos isso apenas no momento da eleição. Programe-se para não faltar!

https://corojovem.typeform.com/to/mktKDU

UMP - UNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANA 
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ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1:
D. Anita Soares Borja
Rua Ubá, 675 – Floresta
Tel.: 3444-4880

Equipe 2:
Jandira Ferreira Lima
Rua da Matriz, 129/A - Venda Nova
Tel.: 3451-4430

Próximo domingo:
Equipe 1:
Olga Martins Porto
Rua Caldas, 15/302 – Carmo
Tel.: 3281-5719

Equipe 2:
Iraídes Silveira Carvalho
Rua Volta Grande, 313 - Sagrada Família
Tel.: 3046-3784

MINISTÉRIO DE CASAIS! 
PRÓXIMO SÁBADO - 22 DE OUTUBRO! 

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

No próximo sábado, dia 22, às 19h30min, no salão 
social de nossa Igreja, o Ministério de Casais 
promoverá mais um encontro.

Tema: “Quando as lutas chegam”.
Preletor: Pb. Marcos Vieira.

Participe conosco deste momento de edificação 
espiritual.

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

Coral Infanto-Juvenil

Ensaios todos os domingos às 17h.

Coral Jovem

Ensaios aos sábados 17h. Jovem! Participe do 

coro conosco! 

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

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 

domingos às 16h50min. 

Conjunto Orquestral de Sinos
Ensaios todas as quartas-feiras às 20h. 
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PRINCÍPIOS DE LITURGIA DA IGREJA Art.23 - Chegada a hora marcada para o funeral, o 

corpo será levado com decência para o cemitério e PRESBITERIANA DO BRASIL

sepultado. Durante essas ocasiões solenes, todos 

os presentes devem portar-se com gravidade. O CAPÍTULO X – FUNERAIS

oficiante deverá exortá-los a considerar a 

fragilidade desta vida e a importância de estarem Art.22 - O corpo humano, mesmo após a morte, 

preparados para a morte e para a eternidade.deve ser tratado com respeito e decência.

A eleição de oficiais é uma responsabilidade continuidade à série de sermões sobre a 

corporativa. Desde o período apostólico, importância de recorrer aos princípios da 

quando as primeiras igrejas foram Palavra para a escolha daqueles que 

organizadas, foi estabelecido o método de exercerão o oficialato na Igreja de Cristo. 

escolher os seus oficiais por meio de eleição.

Oremos e participemos!

Atos 14 registra a passagem de Paulo por 

Listra, Derbe, Icônio, Antioquia. No verso 23, 

Lucas assim registra: 

“E, promovendo-lhes, em cada Igreja, a 

eleição de presbíteros, depois de orar com 

jejuns, os encomendaram ao SENHOR”. 

(At 14.23). 

Portanto, não se deve fazer a escolha sem 

preparo prévio e oração.

Com o objetivo de conscientizar e preparar a 

Igreja para a eleição de seus oficiais, uma vez 

que no início de dezembro teremos 

Assembleia para eleição de Presbíteros e 

Diáconos em nossa Igreja, o Rev. Edson dará 

SÉRIE DE SERMÕES – OFICIALATO NA IGREJA!
“Fiel é a palavra: Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja”. 1 Tm 3.1

6



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

www.primeiraipbh.com.br   

REUNIÕES DE ORAÇÃO!

Todas as segundas-feiras, às 19h30min.

Às terças-feiras, a SAF (Sociedade Auxiliadora 

Feminina) conduz dois momentos de oração: 

Às 8h30min e às 14h30min.

Às quintas-feiras temos a reunião de oração 

conduzida pelo Pb. Cassiano e sua esposa D. 

Marta, às 8h. 

Momentos propícios 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 um momento e venha juntar-se a nós 

em oração. Grandes bênçãos o Senhor tem 

reservado para aqueles que o buscam com 

perseverança, sem esmorecer, através deste 

precioso meio, a oração.

VISITA PASTORAL

Os crentes podem e devem pedir visitas aos oficiais 
da Igreja. Portanto, reiteramos o princípio, se você 
deseja receber uma visita dos oficias de nossa 
Igreja manifeste seu desejo. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Marco Vince, Frederico Porto, Guilherme, 
Nei Ovídio, Leandro Gomes, Marco Cassete
Segunda-feira: Sérgio Maciel
Quinta-feira: William Fernandes 
Sexta-feira: Zuelton

Data: 05/11/16 
Horário: 16 horas
Local:  Salão João Calvino
Contato: Miriam   
miriangherardi@hotmail.com

CULTO PELO BEBÊ
ATENÇÃO PAPAIS:
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Amados irmãos! Princípios de Liturgia e Confissão de Fé 

Catecismos da Igreja Presbiteriana do Brasil);

Como tem sido de conhecimento de todos os 

membros de nossa Igreja, estamos nos preparando d) Participar integralmente da vida da Igreja local.

para as eleições dos oficiais Presbíteros e 

Diáconos no mês de dezembro do corrente ano. 2 - Da Avaliação do Conselho

O Conselho avaliará todos os nomes sugeridos, 

Você que é membro de nossa Igreja tem até hoje, podendo ou não apresentá-los à Assembleia da 

16/10 para fazer a sua indicação. Igreja como candidatos (Art. 111 da Constituição da 

Igreja Presbiteriana do Brasil).

Reiteramos o lembrete dos procedimentos 

aprovados pelo Conselho quanto a sugestão de 3 – Da Instrução dos Candidatos

nomes e consequente avaliação do Conselho. Os candidatos aprovados pelo Conselho serão 

orientados inicialmente quanto às 

1 - Da Sugestão de Nomes responsabilidades éticas, doutrinárias e ministeriais 

Os membros da Igreja, em plena comunhão, têm o do Oficialato. 

direito de sugerir nomes de irmãos e remeter, 

previamente ao Conselho, formulário padrão Após terem sido orientados, poderão rejeitar sua 

fornecido pela Secretaria da Igreja devidamente candidatura. Os que aceitarem, serão 

assinado, observando o que preceitua o ensino apresentados à Igreja.

bíblico sobre o Oficial da Igreja de Jesus Cristo 
À porta da Igreja temos os formulários e um (Ler 1 Tm 3.1-7; Tt 1.5-9 e 1 Pe 5.1-4). 
gazofilácio separado para receber sua indicação. 

O irmão cujo nome foi indicado deve ser 
Caso necessite, procure os diáconos à porta que 

obrigatoriamente: prontamente estarão prontos a fornecer maiores 

esclarecimentos. 
a) Membro da Igreja há mais de um ano, salvo 

casos excepcionais, a juízo do Conselho, quando 

se tratar de Oficiais vindos de outra Igreja 

Presbiteriana (Art. 13, § 2º da Constituição da 

Igreja Presbiteriana do Brasil);

b) Maior e civilmente capaz (Art. 25, § 2º da 

Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil);

c) Aceitar integralmente as doutrinas, a disciplina e 

o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil 

(Constituição da Igreja, Código de Disciplina, 

ÚLTIMO DIA PARA A SUGESTÃO DE NOMES PARA A ELEIÇÃO DE OFICIAIS 
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NOTA DE AGRADECIMENTO

Agradecemos aos irmãos da Primeira Igreja 

Presbiteriana de Belo Horizonte e ao estimado 

Rev. Edson Costa que nos trouxe uma palavra de 

conforto por ocasião do velório e sepultamento da 

D. Conceição Xambre.

Nossa família sentiu-se acolhida e confortada com 

a  participação  do Coro masculino e a presença 

dos  demais irmãos de nossa querida igreja. A 

todos, o nosso abraço fraterno, em Cristo Jesus.

Antônio Augusto, Mirian, Pedro Augusto, Débora, 

Marco Antônio e Flávia.

NOTA DE FALECIMENTO

 “O Senhor deu e o SENHOR tomou; bendito seja 

o nome do Senhor”.  Jó 1.21

Comunicamos com pesar, o falecimento de D. 

Creusa de Freitas, irmã do Pb. Ilton Elias, nosso 

querido e amado irmão.

Depois de um longo período de lutas com 

internações, o SENHOR foi servido chamar à sua 

presença na última quinta-feira, 13-10, na cidade 

de Coronel Fabriciano, nossa irmã Creusa. 

Nossa Igreja orou muito em favor de D. Creusa. 

Nome constante citado em nossas reuniões de 

oração das segundas-feiras. O Pb. Ilton sempre 

nos informava do quadro atual de saúde de sua 

querida irmã.

Ao Pb. Ilton, bem como a toda família enlutada, 

expressamos os nossos mais sinceros 

sentimentos, rogando ao Senhor doador e 

mantenedor da vida, que console estes corações.

16/10
Rosaly Nogueira Bastos
    
17/10
Ana Ester Dayrell Pirfo Galuppo 
Hélvio Antonio Pinheiro Santos 
Lino Silva Junior 
Lino Silva Neto 
Valério Márcio do Nascimento Pessôa  
Vânia Vida da Silva e Paula 

18/10
Alysson Vinicius Bomfá Barbosa 
Cristina Leitão Zorzin 
Giselle Mara Teixeira Reis 
Maria de Lourdes Cunha Elias 
Olivia de Melo Santos

19/10
Gláucio Fagundes Fernandes 
Lisânias Faria de Melo 

20/10
Sara Figueiredo Alves

21/10
Everton Moscardini Naves 
Izabela Moraes de Lacerda 

 


