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A afirmação de que Deus é absolutamente soberano Nem seria possível distinguir – como as Escrituras 

na criação, na providência e na salvação é básica à fazem – entre os maus propósitos dos agentes 

crença bíblica e ao louvor bíblico. humanos e os bons propósitos de Deus, que 

soberanamente, governa a ação humana como meio 

A visão de Deus reinando de seu trono é repetida planejado para seus próprios fins (Gn 50.20; At 2.23; 

muitas vezes (1 Rs 22.19; Is 6.1; Ez 1.26; Dn 7.9; Ap 13.26-39).

4.2; conforme Sl 11.4; 45.6; 47.8-9; Hb 12.2; Ap 

3.21). Contudo, o fato da livre ação nos confronta com um 

mistério. O controle de Deus sobre os nossos atos 

Somos constantemente lembrados, em termos livres – atos que praticamos por nossa própria 

explícitos, que o SENHOR (Javé) reina como rei, escolha – é tão completo como o é sobre qualquer 

exercendo o seu domínio sobre grandes e pequenos, outra coisa. Mas não sabemos como isso pode ser 

igualmente (Ex 15.18; Sl 47; 93; 96.10; 97; 99.1-5; feito. Apesar desse controle, Deus não é e não pode 

146.10; Pv 16.33; 21.1; Is 23.23; 52.7; dn 4.34-35; ser autor do pecado.

5.21-28; 6.26; Mt 10.29-31).

Deus conferiu responsabilidade aos agentes morais, 

O domínio de Deus é total: ele determina como ele no que concerne aos seus pensamentos, palavras e 

mesmo escolhe e realiza tudo o que determina, e obras, segundo a sua justiça.

nada pode deter seu propósito ou frustrar os seus 

planos. Ele exerce o seu governo no curso normal da O Sl 93 ensina que o governo soberano de Deus (a) 

vida, bem como nas mais extraordinárias garante a estabilidade do mundo contra todas as 

intervenções ou milagres. forças do caos (vs. 1-4); (b) confirma a fidedignidade 

 de todas as declarações e ensinos de Deus (v. 5) e 

As criaturas racionais de Deus, angélicas ou (c) exige a adoração do seu povo (v. 5).

humanas, gozam de livre ação, isto é, têm o poder 

de tomar decisões pessoais quanto àquilo que O salmo inteiro expressa alegria, esperança e 

desejam fazer. Não seríamos seres morais, confiança no Todo-Poderoso. 

responsáveis perante Deus, o Juiz, se não fosse 

assim. Fonte bibliográfica: Bíblia de Estudo de Genebra, 

Nota Teológica, página 991.

 “Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o 

Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em 

geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada; e, segundo a sua vontade, ele opera com o exército 

do céu e os moradores da terra; não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: Que fazes?”

Daniel 4.34,35:

DEUS REINA: A SOBERANIA DIVINA



Sexta Jovem Plenária UMP - Eleições para Diretoria 2017
Todas as sextas-feiras, às 20h, no salão João O presidente da União de Mocidade 
Calvino, os jovens e adolescentes de nossa Presbiteriana da Primeira Igreja Presbiteriana de 
igreja adoram e meditam na Palavra de Deus. Se Belo Horizonte, Pedro Fonseca dos Reis, 
você ainda não participa, não perca essa convoca a sociedade para a quarta reunião 
oportunidade. Esperamos por você. plenária do ano de 2016, a realizar-se hoje, 

06/11, na sala da UMP, às 17h, em primeira 
Coral Jovem convocação, havendo quorum de metade mais 
O Coral Jovem convida os adolescentes e jovens um de sócios, e em segunda convocação às 
que desejam cantar para os ensaios que 17h30min, com número mínimo de um terço dos 
acontecem todos os sábados a partir das 17h no sócios. Na oportunidade deliberaremos sobre as 
templo de nossa igreja. Venha louvar a Deus! atividades de encerramento do ano, prestação de 

contas do caixa da sociedade e eleição para a 
Escola Dominical diretoria de 2017. Se você ainda não é sócio, 
Convidamos os jovens para estarem conosco mas deseja ser arrolado, participe também. 
todos os domingos às 09h, na sala da UMP para Sejam pontuais!
juntos estudarmos a apostila ''As Grandes 
Doutrinas da Graça - volume 4" do Rev. Leandro 
Lima. Viagem aos Pomeranos 
 Os jovens de nossa igreja - UPA, UMP e Coro 
Pagamento per capta à Federação de Jovem, estão se organizando para irem em 
Mocidade do Presbitério Belo Horizonte viagem até o trabalho missionário entre os 
A diretoria da UMP solicita aos membros ativos Pomeranos. No ano de 2014 foi feita a primeira 
da sociedade deste ano, que contribuam com a viagem, que pela graça de Deus produziu alguns 
taxa per capta de R$20,00 (vinte reais) à frutos. Motivados por isso e a convite da 
Federação de Mocidades do Presbitério de Belo missionária Hilde, temos mais um desafio pela 
Horizonte (FMPBHZ). Valor este que foi frente. A data já está próxima: nossa viagem 
devidamente fixado e votado no último acontecerá entre os dias 12 e 15 de novembro, 
Congresso Unificado de Sociedades Internas do sábado até o feriado (terça-feira). As inscrições 
PBHZ. De acordo com a primeira plenária deste poderão ser feitas pelo link e vão até o dia 31 de 
ano, ficou definido que cada membro deve arcar outubro: 
com essa taxa que não mais está incluída nos https://corojovem.typeform.com/to/mktKDU. 
valores das programações realizadas ao longo 
de 2016. A diretoria da UMP da 1ª Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte pede a todos os Congresso Unificado das Sociedades Internas 
sócios que ajudem a cumprir com esse do PBHZ
compromisso. O valor deve ser entregue ao No dia 19/11, sábado, às 08h, acontecerá na 
tesoureiro da UMP da 1ªIPBH, Hildemar Neto, ou Igreja Presbiteriana de Nova Lima o Congresso 
à tesoureira da FMPBHZ, Amaryllis Fadini. Unificado das Sociedades Internas do PBHZ. 
Qualquer dúvida procure a diretoria da UMP. Não deixe de participar.

UMP - UNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANA 
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Nosso Boletim também está disponível 
através de nosso site, acesse:

www.primeiraipbh.com.br   



DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: José Carlos, José Maria, José L. Espeschit, 
Natanias, Sérgio Maciel, Zuelton, William Fernandes, 
João

Segunda-feira: Frederico Mendes

Quinta-feira: Paulo Cassete

Sexta-feira: Paulo Gibram

Sábado: Ariel
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SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

"Se o SENHOR não edificar a casa, em vão 

trabalham os que a edificam; se o SENHOR não 

guardar a cidade, em vão vigia a sentinela".   

Salmos 127:1

Reunião de Oração:

Terça-feira dia 08/11 às 8h30min e 14h30min

Departamento responsável: Rosa Ziller

Relatora: Rosane Arumaa

CONVOCAÇÃO SAF –  Sociedade Auxiliadora 

Feminina 

A Diretoria da Sociedade Auxiliadora Feminina – SAF 

convoca todas as sócias para a reunião plenária 

extraordinária, que constará da eleição da Diretoria 

para 2017, no Salão João Calvino, às 14h30min do 

dia 09 de novembro de 2016 – quarta feira. 

Para realização da referida reunião será necessário 

quórum mínimo de mais da metade das sócias 
oconforme artigo 10, § 2 . do Guia do Trabalho das 

Sociedades Internas da Igreja Presbiteriana do Brasil.

Daisy Dias Lopes

Presidente

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1:
D. Vera Terezinha Santoro
Rua Assunção, 308/201 – Sion
Tel.: 3285.2055
Equipe 2:
D. Rizza Rodrigues Chaves Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel.: 3432.3064

Próximo domingo:
Equipe 1:
Léa Santos de Oliveira
Rua Adolfo Pereira, 233/31 – Anchieta
Tel.: 3223.7227
Equipe 2:
Hélvio Antonio Pinheiro Santos
Rua Apodi, 100/301 B – Serra
Tel.: 3227.3273

ELEIÇÃO UPH

O Presidente da União Presbiteriana de Homens da 
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte 
convoca a sociedade para a reunião de eleição da 
nova diretoria para 2017, a realizar-se no dia 10/11 
quinta feira às 18h30min

Atenciosamente: Presidente Jesse Oliveira.

ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 2017

Fazemos o lembrete a todas as Sociedades 
Internas, bem como aos corais para que realizem as 
eleições das suas diretorias para o ano de 2017. 

O prazo determinado pelo Conselho vai até o dia 
15/11, porém, incentivamos a todos a realizarem 
antes suas eleições. 
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CAPÍTULO XIII – LICENCIATURA DE os ordenem, em tempo devido, para o sagrado 
CANDIDATOS AO SANTO MINISTÉRIO ofício.

Art.31 – Os Presbitérios licenciarão candidatos Parágrafo Único - A solenidade da licenciatura 
para pregarem o Evangelho a fim de que, depois realizar-se-á em culto público, cumpridas as 
de provados suficientemente os seus dons e determinações constitucionais (CI/IPB, cap. VII, 
receberem da Igreja bom testemunho, seção 4ª).

ELEIÇÃO DE OFICIAIS 

Na última terça-feira os candidatos ao oficialato 
tiveram um encontro com o conselho de nossa 
Igreja. Foi um momento abençoado, onde puderam 
também ser instruídos quanto ao papel de diácono e 
presbítero na Igreja de Cristo.

No próximo domingo, dia 13, pretendemos pela 
permissão de Deus, apresentar os candidatos para a 
Igreja. Aguardemos em oração!

NOTA DE FALECIMENTO

Comunicamos com pesar, o falecimento de nossa 
querida irmã, D. Sebastiana Gomes Castelanni, aos 
92 anos, ocorrido na terça-feira passada, dia 01/11, 
tendo o seu corpo sido velado e sepultado no 
Cemitério do Bonfim, na quarta-feira, 02/11.
Acompanhou a família conduzindo também o 
momento fúnebre nosso pastor Rev. Edson, 
acompanhado do Pb. Ilton Elias. Nossa irmã, sem 
condições de vir à Igreja nos últimos anos, foi 
assistida pela Escola Dominical Itinerante. 

Louvamos a Deus pelos irmãos que prestaram 
assistência à querida Sebastiana que agora descansa 
na presença de Jesus.

Ao filho Davi, bem como a todos os demais familiares 
expressamos nossos mais sinceros sentimentos, 
rogando ao Senhor doador e mantenedor da vida, 
que console estes corações. 

BATISMO INFANTIL

O que é batismo? Batismo é um sacramento no 
qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho, e 
do Espírito Santo, significa e sela a nossa união com 
Cristo, à participação das bênçãos do pacto da 
graça e a promessa de pertencermos ao Senhor. 
(Breve Catecismo, pergunta 94)

No Catecismo de Heidelberg, temos a pergunta de 
número 74, que assim indaga: "As crianças 
pequenas devem ser batizadas?" A resposta é a 
seguinte: Sim. Elas pertencem tanto como os 
adultos à aliança de Deus e à sua Igreja (Gn.17.7). 
Visto que a remissão dos pecados (Mt.19.14) e o 
Espírito Santo, que produz a fé, lhes são prometidos 
não menos que aos adultos (Lc. 1. 14, Sl. 22. 11, Is. 
44.1-3, At. 2. 39), devem ser incorporadas pelo 
batismo, que é o sinal da aliança, à Igreja cristã e 
serem distinguidas dos filhos dos incrédulos (At. 
10.47), como se fazia no Antigo testamento pela 
circuncisão (Gn. 17.14), em cujo lugar no Novo 
Testamento foi o Batismo instituído (Cl.2:11-13).



6

OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO 
ESPIRITUAL!

“Oh Como é bom e agradável 

viverem unidos os irmãos”. 
Sl 133.1

“Alegrei-me quando me disseram: 
Vamos à Casa do Senhor”. 

Sl 122.1

“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 Palavra de Deus nos convida a estarmos 
congregados. Por valorizar este convite 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 conosco!

Segunda-feira: 
Reunião de oração às 8h30min e 19h30min. 
Recomenda-nos a Palavra de Deus “Orai sem 
cessar”. 

Terça-feira: 
Às 8h30min e 14h30min, reunião de oração da 
SAF (Sociedade Auxiliadora Feminina). Disse 
Jesus: Orar é um dever de todo cristão, precisa 
ser sempre, sem esmorecer, Lc 18.

Quinta-feira: 
Às 8h reunião de oração. 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.

Diz-nos o apóstolo Paulo: A Escritura é que nos 
torna perfeitos e perfeitamente habilitados para 
toda boa obra, 2 Tm 3.17

Sexta-feira: 
Às 20h, temos a “sexta-jovem”, 
onde os jovens de nossa 
igreja se encontram para 
louvar a Deus e estudar a Santa Palavra.
Pergunta o salmista: De que maneira poderá o jovem 
guardar puro o seu caminho? Ele mesmo responde: 
Observando-o segundo a tua palavra, Sl 119.9

Sábado e Domingo: Atividades múltiplas 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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L I V R A R I A

Venha conferir as novidades em nossa Livraria!

DOCE E AMARGA 
PROVIDÊNCIA

O HABITAT HUMANO (TODOS OS VOLUMES)

O LÍDER EMOCIONALMENTE 
SAUDÁVEL

CRÔNICAS 
DE AEDYN 

(COLETÂNEA)

PROMOÇÃO DO MÊS:

Excelente obra do Pr. David Merkh 
para a edificação da família.

R$10,00 (dez reais) cada volume
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06/11
    Guilherme Coimbra Bueno 
    Mateus Vilela Paes Figueiredo 
    
07/11
    Cláudio Araújo Ribeiro 
    Elza Martha Pantel dos Santos 
    Laís Ximenes Santos Oliveira 
    
08/11
    Caroline Soares de Oliveira
    Daniel Augusto Melo Costa 
    Jorge Luiz Laguardia 
    Pedro Augusto Xambre de Oliveira Santos 
    Valéria Maria Macedo de Oliveira 
    
09/11
    Davi Brasil Rocha 
    
10/11
    Ana Carolina Vieira de Souza 
    Kátia Teles Lauar 
    Maria Lenice Cintra Alves 
    Sandra Maria Motta Lima
    Vinicius de Freitas Dornelas
    
11/11
    Elaine Antônia da Rocha 
   
 12/11
    Alice Leite Gontijo de Amorim
    Bárbara Luiza de Souza Fernandes
    Jônatas Rodrigues Lima
    Melise Carvalho Pereira D`Agostini 
   

PONTUALIDADE TAMBÉM 

É SERVIÇO A DEUS!

Deus se agrada de nossa pontualidade, afinal, 

entendemos ser ela também culto a Deus. Por 

meio da pontualidade evidenciamos 

compromisso com o SENHOR.  A pontualidade 

faz parte da boa mordomia do tempo.

Não estamos limitados ou presos à cultura do 

atraso, pelo contrário, como filhos de Deus, 

somos exortados a não nos conformarmos com 

este mundo, Rm 12. Isto, também se aplica ao 

uso que fazemos do tempo. Ser pontual não é 

ser escravo do relógio, mas sim, evidenciar 

compromisso com Deus no serviço da casa do 

SENHOR.

Procure chegar antes dos horários dos cultos! 

Utilize dos minutos que antecedem ao culto para 

se preparar em oração, para então, no momento 

deste serviço santo, dedicar-se a Deus tendo já 

se preparado antecipadamente de maneira 

conveniente.


