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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

PRIVILÉGIO E RESPONSABILIDADE

“Fiel é a palavra: Se alguém aspira
ao episcopado, excelente obra
almeja”. (1Tm 3.1)
Servir à Igreja de Deus como um
Oficial é um dos grandes privilégios
que um crente pode receber em sua
vida. Se para um membro da Igreja
servir ao Senhor já constitui um alto
privilégio, o que dizer daqueles que
são chamados e vocacionados para
servir como Oficiais?
Não obstante o elevado privilégio,
esta honra é revestida de alta
responsabilidade, afinal trata-se de
uma tarefa sacrificial. O paradigma
para tal serviço é o SENHOR JESUS
CRISTO, o Supremo Pastor, que
amou sua Igreja a tal ponto de dar a
sua vida por ela. Logo, a cada dia
precisamos resgatar a concepção
bíblica de ministério, pois ministrar
não é simplesmente gerenciar, mas
sim, pastorear!
A maior necessidade da Igreja do
Senhor Jesus não é de gestores,
embora sejam importantes, mas sim
de pastores que amam o rebanho do
Divino Mestre, como vimos nas
orientações de Paulo ao jovem pastor
Timóteo, quanto às instruções para
Eleição de Oficiais na Igreja do
Senhor, no versículo citado (1Tm 3.1).
Literalmente o verso diz: “Genuína é
a afirmação: se alguém deseja a
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função de superintendência, boa
obra almeja”. Embora seja verdade
que se acha implícito nesta afirmativa
de Paulo um elogio a quem se
disponibiliza para tal Ofício, o
Apóstolo entendia que o episcopado
requer amor ao rebanho a ponto de
sacrificar-se por ele e a importância
da afirmativa é que, embora aspirar o
Oficialato seja louvável, ambicionar o
Ofício é pecaminoso e merece
condenação. “O Ofício é que deve
procurar o homem e não o homem
procurar o ofício” e o Ofício procura o
homem à medida que a Igreja o
reconhece. A suma da instrução de
Paulo é: “O Ofício é uma obra nobre,
porém, sacrificial, por isso merece
dignidade e respeito da Igreja”.
Ser um Oficial da Igreja de Cristo
significa estar disposto a gerar,
alimentar, criar, conduzir, consolar,
corrigir, proteger e amar as ovelhas
do rebanho. Assim, as palavras com
as quais o Cristo ressurreto
comissionou a Pedro devem nortear a
atuação dos Oficiais da Igreja:
“Simão, filho de João, se tu me amas,
apascenta os meus cordeiros” (Jo
21.15-23). Portanto, o que torna
alguém um Presbítero ou Diácono
não é simplesmente o mandato de
cinco anos dado pela Assembleia,
mas sobretudo um chamado especial
de Deus, por isso a CI-IPB

(Constituição da Igreja Presbiteriana
do Brasil) reconhece que o “mandato
é temporário, mas o Ofício é
perpétuo”.
Por isso a Igreja tem uma grande
responsabilidade diante de Deus na
Eleição de seus Oficiais. Desde o
período apostólico, quando as
primeiras igrejas foram organizadas,
foi estabelecido o método de escolher
seus Oficiais por meio de eleição. At
14 registra a passagem de Paulo por
Listra, Derbe, Icônio, Antioquia.
No verso 23, Lucas assim diz: “E,
promovendo-lhes, em cada Igreja, a
eleição de presbíteros, depois de orar
com jejuns, os encomendaram ao
SENHOR” (At 14.23).
Então, a Eleição de Oficiais é uma
responsabilidade corporativa da
Igreja como Corpo de Cristo. Os
Apóstolos determinavam os critérios,
mas a Igreja era quem escolhia.

Logo, não se deve fazer a escolha sem
preparo prévio e oração, pois a
qualidade espiritual de uma Igreja,
bem como sua firmeza teológica,
passa pela excelência espiritual de
sua liderança.
Mas, antes que alguém se perturbe
em demasia diante dessa grande
responsabilidade, devemos
descansar, na certeza de que o
próprio Senhor da Igreja não escolhe
os capacitados aos nossos olhos, mas
capacita os escolhidos.
Neste domingo temos diante de nós,
como Primeira Igreja Presbiteriana
de Belo Horizonte, essa solene
responsabilidade. Que os candidatos
digam, assim como Paulo: “A nossa
suficiência vem de Deus” (2Co 3.5) e
que nós como Igreja digamos:
“Senhor, nos abençoe nesta escolha.
Nos dê líderes que amem a causa do
SENHOR”. Amém!
Rev. Edson Costa Silva

ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo – 28/11: Paulo Falcão, Cláudio Murilo, Armando Melillo, Alysson Bomfá,
Hildemar Neto, Paulo Gibram e Saul Nogueira
Reunião de Oração, segunda-feira, 29/11: Tiago Müzel
Estudo Bíblico, quinta-feira, 02/12: César
Sexta Jovem, 03/12: Sérgio Maciel
Sábado – 04/12: Emerson Ávila e Frederico Porto
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
REUNIÕES DE ORAÇÃO, 30/11, terça-feira:
VIRTUAL às 8h30, pelo whatsapp
PRESENCIAL às 14h30, no Salão João Calvino
Motivos de oração para NOVEMBRO, Mês de Ações de Graças:
Gratidão:
• Intensificando nossos sentimentos de gratidão, de joelhos, agradeçamos ao nosso
amado Salvador, o cuidado, a proteção, a provisão, a companhia, consolo e conforto
em momentos difíceis;
• Pelas orações atendidas e pelas bênçãos recebidas;
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil;
• Pela bênção da recuperação da saúde de vários de nossos irmãos.
Intercessão:
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pela nossa Igreja, sua liderança e Sociedades
Internas;
• Pelos Projetos Missionários apoiados por nossa Igreja, pela Junta de Missões
Nacionais (JMN) e pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais (APMT);
• Pelos nossos Pastores, Missionários e Evangelistas;
• Pela eleição da nova Diretoria da SAF para o ano de 2022;
• Pelos irmãos perseguidos ao redor do mundo por professarem a fé em Cristo;
• Pela nossa pátria e seus governantes;
• Pelos nossos irmãos que se encontram desempregados, subempregados, autônomos;
• Pelos nossos filhos biológicos e espirituais (filhos, netos, sobrinhos e etc (Projeto
ANA) e por aqueles que se distanciaram da fé;
• Pela restauração da saúde de nossos irmãos que se encontram enfermos;
• Pelos profissionais da saúde e demais trabalhadores envolvidos na área;
• Pelas famílias que estão vivenciando o luto;
• Pelos refugiados ao redor do mundo;
• Pelos demais pedidos que nos cheguem ao conhecimento.
REUNIÃO EXECUTIVA, 30/11, às 15 h, no Salão João Calvino.
Aguardamos as Diretoras, Secretárias e Coordenadoras para planejarmos as
atividades de nossa SAF neste final de ano.
REUNIÃO PLENÁRIA, 08/12, às 14h30 no Salão João Calvino.
A SAF, por meio de sua Presidente, convoca todas as Sócias para a Reunião Plenária
que será realizada dia 08 de dezembro, quarta-feira, às 14h30, presencialmente, no
Salão João Calvino, para tratar de assuntos concernentes ao trabalho da Sociedade.
Contamos com a participação valorosa das irmãs.
Belo Horizonte, 28 de novembro de 2021.
Rosane Poggiali Magalhães Arumáa
Presidente
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SAF EM AÇÃO:
Projeto Panamá: Almoço missionário.
Neste domingo o almoço tem toques chineses: frango ao molho xadrez, com arroz
branco. Aproveite!!! É nosso almoço de despedida, neste ano. Aguardem os
próximos, pois a obra missionária é constante e sempre é um privilégio poder
contribuir.
Agradecemos a todos que atenderam ao nosso apelo e participaram para o sucesso
desta ação. Sejam todos abençoados pelo nosso Deus.

Porção para até 2 pessoas – R$60,00
Porção para até 4 pessoas – R$ 100,00
Pagamento pelo PIX
(31) 98860 3407
(Valdete Laranjo) ou ao retirar sua porção.

SEGUNDA-FEIRA – DIA DE ORAÇÃO
Às segundas-feiras, separamos momentos especiais de oração em nossa Igreja.
Veja a seguir os horários das Reuniões de Oração.
REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL NO SALÃO JOÃO CALVINO
Das 19h30 às 20h30, no Salão João Calvino, com entrada pela rua Ceará. Pedimos
aos irmãos que fiquem atentos a esta mudança de local.
REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL: 19h30
Das 19h30 às 20h30, pela plataforma virtual Zoom. O link é encaminhado aos
Grupos de WhatsApp da Igreja momentos antes da reunião, por volta das 19h.
Participe conosco deste momento de enlevo espiritual.
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BATISMO INFANTIL
“Herança do SENHOR são os filhos, fruto do ventre seu galardão”. (Sl 127.3)
Recebemos hoje com muita alegria, por ocasião do Culto Matutino das 11h, o pequeno
Davi Alves Oliveira Assis do Carmo, filho de nossos irmãos Gabriel e Letícia, sendo
avós paternos, Eraldo César do Carmo e Raquel Lopes Assis do Carmo e avós maternos,
Eli Gomes de Oliveira e Márcia Vieira Alves Gomes.
Que o querido Davi, à semelhança de Jesus, cresça em sabedoria, estatura e graça,
diante de Deus e dos homens (Lc 2.52).

A ALEGRIA DE ESTAR NA CASA DO SENHOR
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do SENHOR” (Sl 122.1)
Desde cedo devemos transmitir aos nossos filhos a alegria de irmos à casa de Deus.
Lugar de adoração, lugar de fortalecimento da fé, lugar de aprender mais da Palavra do
SENHOR.
Em nossa Igreja oferecemos três Cultos dominicais para o seu enlevo e crescimento
espiritual, agora sem necessidade de inscrição.
1º Culto Matutino: 8h
2º Culto Matutino: 11h
Culto Vespertino: 19h
“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).

SEXTA JOVEM: PALESTRAS SOBRE SAÚDE MENTAL
"lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós."
(1 Pedro 5.7)
Queridos adolescentes e jovens, nossa Sexta Jovem está com uma nova Série de
Palestras com o tema "Saúde mental". Convidamos vocês a participarem conosco para
ouvir sobre esse importante assunto. Convide também seus amigos, pois cremos em
Deus que será uma grande bênção na vida de todos os participantes!
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Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Is.52.7
Agradecemos aos queridos irmãos pela participação da semeadura da Palavra de
Deus através do Cada Dia Natal.
A Igreja disponibilizou 3.000 unidades para os irmãos serem abençoados e
abençoar outros. Já foram esgotados todas as unidades. Já tivemos retorno da
bênção que está sendo as mensagens na vida da Patrícia: uma senhora que recebeu
o Cada Dia Natal. Ela nos disse que foi uma joia que recebeu de presente de natal.
... E Disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Mc 16.15

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÕES DE OFICIAIS
TERMO DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Assembleia da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, Rev.
Edson Costa Silva, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da Igreja
Presbiteriana do Brasil e Estatutos desta Igreja, convoca a Assembleia Geral para se reunir,
extraordinariamente, no domingo 28/11/2021, às 8h, em Culto solene, seguido de eleição
para preencher 13 (treze) vagas de Presbíteros e 11 (onze) vagas de Diáconos. Poderão votar
todos os membros comungantes da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, assim
chamados aqueles que já fizeram a sua Pública Profissão de Fé, inclusive os menores.
Oremos e participemos com alegria deste momento especial na vida da Igreja.
CANDIDATOS AO PRESBITERATO (13):
Adriano Klem Fernandes
Anderson Fleming de Souza
Crysthian Purcino Bernardes de Azevedo
Erasmo Borja Sobrinho
Flávio Sérgio Gibram Silva
Giovani Coutinho Lenza
Glauberson Cardoso Vieira
Helmut Alexander Riegg
Marco Antônio Fonseca Paiva
Marcos Egg Freire
Marcos Vieira de Souza
Tiago Müzel Rentes
Valério Márcio do Nascimento Pessôa
Número de vagas no Conselho: 13
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Importante: Na cédula de votação constarão os 13 (treze) nomes dos irmãos acima
listados. O membro da Igreja poderá votar em todos os candidatos, afinal temos 13 (treze)
vagas. Uma vez que os candidatos foram sugeridos pela Igreja e aprovados pelo Conselho,
todos estão aptos a serem votados, embora que o membro da Igreja possa votar em um
número de candidatos inferior a 13 (treze), se assim o desejar.
___________________________________________________________
CANDIDATOS AO DIACONATO (12):
Ariel Augusto Pinheiro dos Santos
Émerson Ferreira da Cunha
Djalma Pedro de Alcântara
Hildemar Rodrigues Falcão Neto
José Maria Borges da Silva
Lucas Andrade e Araújo
Luiz de Oliveira Neto
Mateus Bernardes Falcão
Rodrigo Pitta Costa Fontenelle Vianna
Rubem Pacheco Santos Jr
Vinicius Almeida do Nascimento
Vinicius de Oliveira Alves
Número de vagas na Junta Diaconal: 11
Importante: Na cédula de votação para a Junta Diaconal constarão os 12 (doze) nomes
dos irmãos acima listados, mas o membro da Igreja só poderá votar em até 11 candidatos. Se
o membro da Igreja votar nos 12 (doze) candidatos, seu voto será considerado nulo.
ATENÇÃO
Somente serão eleitos, tanto para o Presbiterato quanto para o Diaconato, os candidatos
que obtiverem minimamente metade mais um dos votos válidos.
INÍCIO DA ASSEMBLEIA E HORÁRIO DE VOTAÇÃO
A Assembleia terá início no Culto Matutino das 8h.
Horários de Votação
Período Matutino: das 10h30 às 13h30 (não haverá interrupção da votação durante o
período do Culto das 11h)
Período Vespertino: das 18h às 18h55, somente no Salão João Calvino.
Atenção:
1. Os idosos votarão no Templo, após o Culto das 11h;
2. A votação se encerrará às 18h55, não sendo possível votar após esse horário;
3. A Ata da Assembleia será lida e aprovada no final do Culto Vespertino das 19h.
Oremos e participemos!
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CÉDULA DE VOTAÇÃO

9

Lucas Andrade e
Araújo
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Pb. Erdman Ferreira da Cunha
Bethese Bernardes Ferreira da Cunha
Raquel Soares Bandeira
Pb. Celso Freire dos Reis
Ivan Barbosa Câmara
Neila Barbosa Câmara
Pb. Hildemar Rodrigues Falcão Jr.
Juliana Alves dos Santos Oliveira
Marco Antonio Moro Carvalho
Pb. Humberto Rodrigues Falcão
Elaine Bernardes Falcão
Deborah Hanna Souza Bussinger
Diác. Alysson Vinicius Bomfá Barbosa
Gilmar Nonemacher Junior
Filipe Lemos Barbosa
Diác. Armando Melillo Filho
Lívia Sousa Sant´Ana
Vera Ligia da Fonseca Passos
Diác. Paulo Sérgio de Queiroz Cassete
Alessandra Bueno Dias
Adriana Hernandez Ferro Cali
Diác. José Ronaldo Maciel
Rachel Pitta Costa de Souza Maciel
Roseli Braz Boaventura Bastos
Diác. Natanias Bertolini Bueno
Clayde Fabiana dos Santos Silva
Nathan Costa Silva Santos
Pb. José Carlos Cardoso Maciel
Ivanete Ramos Maciel
Amália Larissa Rickli Séllos
Diác. Marco Antônio Vince Ribeiro
Rosane Poggiali M. Arumaa
Jacqueline Rodrigues Araújo
Rev. Edson Costa Silva
Pb. Ilton Elias de Freitas
Kleber de Lima Câmara
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ANIVERSARIANTES

28/11
Mariana Rocha Eller Miranda
29/11
Helena Pereira Carazza Silveira
Pedro Henrique Nunes e Silva
30/11
Carlos Alberto Duarte Lobenwein
Reinaldo Julio Cazotti Junior
Sophia Macedo de Oliveira
01/12
Dennio Bueno Bittencourt Werner
Lúcia Maria Campos Gomes
Priscila de Oliveira Miranda Leite
02/12
Elmo Alves
Marina Gomes Boy
03/12
Clayde Fabiana dos Santos Silva
Mirian Xambre de Oliveira Santos
Rossana Magalhães Ferreira Silva
04/12
Carlos Eduardo Las Casas Filho
Thais Cristina de Lima Câmara Las Casas
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