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MENSAGEM PASTORAL 

Prolegômenos

Quanto a Importância de Elegermos 
Homens Qualificados

O Apóstolo Paulo nos ensina que o desejo de 
servir como um Oficial na Igreja é uma digna 
aspiração. Dirige-se ele a Timóteo escrevendo 
a sua primeira carta ao seu filho na fé, e no 
capítulo três registra as exigências requeridas 
para que alguém seja recebido como 
Presbítero ou Diácono na Igreja de Jesus 
Cristo. Afirma que “se alguém aspira ao 
episcopado, excelente obra almeja”, e, então, 
acrescenta as exigências, mostrando 
claramente que nem todos os que desejam o 
Oficialato na Igreja estão aptos para tal. O 
Ofício de Presbítero e Diácono não é para 
aqueles que somente o desejam. Aqueles que 
o aspiram devem moldar-se aos elevados 
padrões prescritos na Palavra de Deus e 
devem ser examinados e testados.

A razão para isto, Paulo diz, é que a Igreja é a 
própria casa de Deus; a Igreja do Deus vivo, 
coluna e baluarte da verdade. (1Tm 3.15). 
Paulo tinha, e nós devemos também ter, uma 
elevada perspectiva e visão da Igreja como 
povo de Deus, o novo Israel (Gl 6.16; 1 Pe 2.9), 
o templo de Deus (1 Co 3.16), a coluna e 
fundamento das grandes verdades do 
Evangelho (1 Tm 3.15).

Portanto, é imperativo que os homens que 
lideram o povo de Deus possuam altas 
qualificações, alistadas pelo  Apóstolo Paulo na 
Primeira carta a Timóteo e na carta a Tito. Além 
disso, Paulo alerta para o perigo dos “lobos 
vorazes” que, conforme adverte, “entre vós 
penetrarão” e “não pouparão o rebanho. E que, 
dentre vós mesmos, se levantarão homens 
falando cousas pervertidas para arrastar os 
discípulos atrás deles” (At 20.28-31). Homens 
espi r i tualmente for tes precisam ser  
encontrados e dados por Deus para proteger o 
“rebanho” de Deus contra tais ataques.

Finalmente, Jesus confiou à Igreja as chaves 
do Reino dos céus” (Mt 16.19), significando que 
pela pregação da Palavra e o exercício da 
disciplina eclesiástica, a liderança da Igreja tem 
autoridade de receber pessoas ao reino visível 

de Deus, bem como afastá-las deste povo, se 
necessário. Assim, é espiritualmente sábio 
buscar o discernimento dado por Deus, para 
que tenhamos entre nós aqueles líderes 
espirituais que preencham com dignidade estes 
ofícios sagrados que requerem tamanha 
responsabilidade. A eleição de um Oficial da 
Igreja de Jesus Cristo não pode ser tomada 
levianamente.

Quanto as Qualificações para os Oficiais 
na Igreja de Jesus Cristo

Assim como Deus vocaciona, também 
capacita, e expõe estas qualificações em Sua 
Santa Palavra, de maneira que a Igreja 
confirme a vocação de Deus escolhendo estes 
homens. O fato é que não há vocação divina 
sem a devida confirmação por parte da Igreja. 
Isto é bom, pois, não é algo simplesmente 
subjetivo, mas, se objetiva na confirmação do 
Corpo de Cristo. Sendo assim, Deus apresenta 
as qualificações do Oficial que devem ser 
orientadoras na sua escolha, confirmando a 
vocação divina.

Quais são estas qualificações? Como devem 
ser adornadas as vidas dos Oficiais na Igreja de 
Deus?
O Apóstolo Paulo responde a estas perguntas. 
Começa ele dizendo que o Oficial deve ser 
irrepreensível em relação aos pontos que ele a 
seguir menciona:

Irrepreensível no Governo do Lar
Marido de uma só mulher, em outras palavras, 
homem que centralize seu amor conjugal à sua 
esposa (como seria o testemunho da esposa 
em relação à vida de seu marido?). Tendo filhos 
que participem da fé cristã de seus pais e que 
adornem esta fé com uma boa conduta (como 
são os filhos dele?).

Irrepreensível no Relacionamento com os 
Outros
Paulo escreve que o Oficial não deve ser: 
soberbo, iracundo, dado ao vinho, propenso a 
espancar ou violento e de sórdida ganância. A 
seguir Paulo mostra como deve ser o 
comportamento do Oficial da Igreja do Senhor: 
hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, 
piedoso, que tenha domínio de si.

PROCEDIMENTOS PARA ELEIÇÃO DE OFICIAIS DA PRIMEIRA IGREJA 
PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE EM OUTUBRO DE 2017
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Estas qualidades se agrupam em duas seções: 
em primeiro lugar as qualidades que devem ser 
mostradas às outras pessoas. Deve ser 
hospitaleiro, que significa literalmente “o que 
ama as pessoas estranhas”. A segunda palavra 
de que se utiliza tem o seguinte significado “o 
que ama as coisas boas”. O Oficial deve 
responder com amor ao bem que lhe fazem.

Irrepreensível no Relacionamento consigo 
mesmo
Em segundo lugar, as qualidades que o Oficial 
deve ter dentro de si mesmo. Deve ser sóbrio. 
Sim, prudente, auto-controlado, não ébrio. 
Justo e santo. Quando falamos de justiça e 
santidade deparamo-nos com a afirmação 
bíblica de que “não há um justo sequer”. 

Não somos justos em nós mesmos, mas somos 
justificados por Deus. É a retidão, a justificação 
de Deus em nós. O Oficial é alguém justificado 
pela fé, é um agente da santa justiça de Deus. 
Santo é Deus e é Ele quem nos santifica 
formando no nosso homem interior a natureza 
santa de Cristo.

Este homem nascido de novo que serve a 
outros, deve, em primeiro lugar dominar-se a si 
mesmo.  O Após to lo  Pau lo  te rm ina  
demonstrando que o segredo de uma vida 
assim, uma vida irrepreensível, está na 
aplicação dos princípios da Palavra de Deus na 
nossa vida. 

O homem vocacionado por Deus, ama e estuda 
a Palavra de Deus, medita nela, sendo, 
portanto, apto a ensiná-la. Pela graça 
maravilhosa de Deus, existem homens entre 
nós irrepreensíveis porque são crentes que 
moldaram suas vidas na Palavra de Deus.

Observações Importantes:

1. Aos Diáconos não lhes é requerido que sejam 
“aptos a ensinar”. Esta é a maior diferença em 
qualificação entre o Presbítero e o Diácono. 
Ambos devem demonstrar consistentemente 
elevados padrões de caráter e piedade.

2. A Igreja Presbiteriana do Brasil, assume 
como bíblico, que os ofícios de Presbíteros e 
Diáconos, estão limitados aos homens, 
baseando este entendimento na Primeira Carta 
de Paulo a Timóteo, capítulo três e a Carta a 
Tito, capítulo um.

Procedimentos  para Eleição de Oficiais

1 - Da Sugestão de Nomes
Os membros da Igreja, em plena comunhão, 
têm o direito de sugerir nomes de irmãos e 
remeter, previamente, ao Conselho formulário 
padrão fornecido pela Secretaria da Igreja 
devidamente assinado, observando o que 
preceitua o ensino bíblico sobre o Oficial da 
Igreja de Jesus Cristo (Ler 1 Tm 3.1-7; Tt 1.5-9  
e 1 Pe 5.1-4). O irmão cujo nome foi indicado 
deve ser obrigatoriamente:

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, Princípios de Liturgia, Confissão de 
Fé e Catecismos da Igreja Presbiteriana do 
Brasil);

d) Participar integralmente da vida da Igreja 
local.

2 - Da  Avaliação  do  Conselho
O Conselho avaliará todos os nomes sugeridos, 
podendo ou não apresentá-los à Assembleia da 
Igreja como candidatos (Artigo 111 da 
Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil).

3 – Da Instrução dos Candidatos
Os candidatos aprovados pelo Conselho serão 
o r i e n t a d o s  i n i c i a l m e n t e  q u a n t o  à s  
responsabilidades éticas, doutrinárias e 
ministeriais do Oficialato. Após terem sido 
orientados, poderão rejeitar sua candidatura. 
Os que aceitarem, serão apresentados à Igreja.

4 - Da Convocação da  Assembleia da Igreja
O Conselho convocará a Assembleia da Igreja e 
apresentará os nomes dos candidatos, 
baixando instruções para o bom andamento do 
pleito com ordem e decência (Art. 111 da 
Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil). 
A Assembleia será convocada por deliberação 
do Conselho através de Edital de Convocação 
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publicado no Boletim da Igreja com 
antecedência mínima de 8 (oito) dias, em 
primeira convocação e 8 (oito) dias após em 
segunda convocação, caso necessário 
(Conforme Estatuto da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte).

5 - Da Instalação da Assembleia da Igreja
No dia marcado, a Assembleia se reunirá em 
caráter permanente, obedecendo ao seguinte 
processo e horário: Culto de louvor a Deus, 
após a Escola Dominical – 10h20min às 
11h30min. Nesta ocasião os candidatos serão 
apresentados à Assembleia da Igreja.

6 - Da Instalação das Mesas Receptoras
a) As Mesas serão compostas por 3 (três) 
membros sendo pelo menos 1(um) Oficial da 
Igreja, que será o Relator.

b) Os irmãos componentes das Mesas 
Receptoras serão nomeados previamente pelo 
Presidente da Assembleia.

c) Essas Mesas Receptoras funcionarão em 
locais indicados em lista a ser afixada no 
saguão de entrada do Templo para orientação 
da Igreja, com os membros aptos a votar 
distribuídos por ordem alfabética pelo número 
de Mesas designadas; 

7 - Do processo de Votação e verificação de 
quórum
a)O horár io  de votação terá in íc io  
imediatamente após o encerramento do culto 
matutino, até às 13h.

b) Os membros votantes assinarão a Lista de 
Presença junto à Mesa Receptora onde consta 
seu nome. Em seguida receberão a Cédula de 
Votação. 

c) Encerrada a votação, as Mesas Receptoras 
fecharão as Listas de Presença e lacrarão as 
urnas, tendo o lacre assinatura do Oficial 
Relator.

d) O Presidente da Assembleia, com base nas 
assinaturas consignadas nas Listas de 
Presença entregues pelos Relatores, verificará 
o quórum da votação, que deverá ser de 1/3 
(um terço) dos membros comungantes 
residentes na Sede conforme Estatuto da Igreja 
e autorizará a contagem dos votos se atingido 
aquela proporção.

e) Não havendo quórum, anular-se-á a 
Assembleia sem a contagem dos votos das 
urnas. O Presidente informará o fato à Igreja, 
ficando a Assembleia automaticamente 
convocada para se reunir a partir de oito dias 
após a primeira convocação, com qualquer 
número de membros presentes conforme 
Estatuto da Igreja. 

8 - Da  Apuração dos Votos 
a) Autorizada a apuração dos votos pelo 
Presidente da Assembleia, as Mesas 
Receptoras abrirão as urnas e procederão a 
contagem, registrando o resultado em planilha 
específica.

b) Os resultados serão encaminhados à Mesa 
Apuradora Central, que fará a soma final.

c) O resultado final da apuração será divulgado 
no mesmo dia da realização da Assembleia, 
durante o culto vespertino, quando se dará o 
encerramento da mesma.

d) O Conselho estipulará o número máximo de 
vagas. Serão considerados eleitos os irmãos 
que obtiverem maior número de votos desde 
que atinjam metade mais um dos votos válidos. 
Entendemos que assim, terão os eleitos 
b ib l i camen te  o  reconhec imen to  da  
congregação para ocuparem tanto o Conselho 
no caso dos Presbíteros, quanto a Junta 
Diaconal no caso dos Diáconos.

e) A  Ata da Assembleia será lida e aprovada no 
culto vespertino. 

9 - Da Ordenação e Instalação dos Eleitos
a) “Eleito alguém que aceite o cargo, e, não 
havendo objeção do Conselho, designará este 
o lugar, dia e hora da ordenação e instalação, 
que serão realizadas perante a Igreja. (Artigo 
113 da Constituição da Igreja Presbiteriana do 
Brasil).

b) “Só poderá ser ordenado e instalado quem, 
depois de instruído, aceitar a Doutrina, o 
Governo e a Disciplina da Igreja Presbiteriana 
do Brasil devendo prometer tributar-lhe honra e 
obediência no Senhor, segundo a Palavra de 
Deus e a Constituição da Igreja Presbiteriana 
do Brasil” (Artigo 114 da Constituição da Igreja 
Presbiteriana do Brasil).

Aprovado pelo Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana 
de Belo Horizonte em 01/08/2017
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SOCIEDADES INTERNAS

 SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

"Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, 
eu, presbítero como eles, e testemunha dos 
sofrimentos de Cristo, e ainda co participante 
da glória que há de ser revelada."   1 Pe 5.1

Reunião de Oração
Terça-feira, dia 08/08 às 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: 
Evangelina Deslandes
Relatora: Maria Helena

Reunião Departamental 
Quarta-feira, dia 09/08 
Evangelina Deslandes casa da sócia Astrid
Henriqueta Bergo e Rosa Ziller casa da sócia 
Leila
Noeme casa da sócia Maria Aparecida
Terezinha Lara casa da sócia Azeneth

Homenagem da SAF ao Presbítero 
05 de agosto

Ser Presbítero é:
Ser Presbítero é privilégio... É chamado 
exclusivo; é dom concedido.
Ser Presbítero é pastorear... Orar, 
acompanhar e cuidar.
Ser Presbítero é vigiar... Zelar, aconselhar.
Ser Presbítero é ver-se o menor... É o que 
convêm, o que de pé o mantêm.
Ser Presbítero é falar do Maior... d'Aquele 
que excede, O que não se mede.
Ser Presbítero é liderar... Responsabilidade 
e exemplo.
Ser Presbítero é colaborar... Tanta agilidade 
e prontidão.
Ser Presbítero é atacar... O lobo voraz, a 
falácia mordaz.
Ser Presbítero é amar... O Deus sublime, o 
próximo como a mim.
Ser Presbítero é difícil... É o pecador que 
deve tratar o pecado.
Ser Presbítero é vitalício... É estar pronto e 
sempre buscar se capacitar.
Ser Presbítero é aspirar... Aquela excelente 
obra na vida.
Ser Presbítero é expirar... É proferir as 
virtudes da Vida.
Ser Presbítero é tomar parte... na Ceia 
Santa, na ordenação Sagrada.

Ser Presbítero é estar à parte ... do mundo 
maligno, do pecado redivivo.
Ser Presbítero é ser humano... Pode errar, 
pecar, se enganar.
Ser Presbítero é evitar o engano... A ilusão, 
a armadilha e a desatenção.
Ser Presbítero é emoção. Ser Presbítero é 
ser o ancião.
Ser Presbítero é vocação. Sê Presbítero de 
coração!

A todos vocês, nossos queridos Presbíteros, 
nossos parabéns e que Deus continue a 
sustentar a vida de cada um de vocês. 
A SAF ora por vocês

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje
Equipe 1:
Leir Ferreira Gomide 
Rua Muzambinho, 488/302 - Serra 
Tel.:  3282-7049

Equipe 2:
Irizena Correa de Souza
Rua Rio Apodi, 472/ Fundos – Eldoradinho
Tel.: 3393-3212

Próximo Domingo
Equipe 1:
Eny Augusta V de Oliveira 
Rua Emílio Vasconcelos Costa, 152 - Cruzeiro 
Tel.: 3223-2065

Equipe 2:
Olga Martins Porto
Rua Caldas, 85/302 - Carmo 
Tel.: 3281-5719

MOVIMENTO FINANCEIRO DA 
TEMPORADA DE ACAMPAMENTO
UCP-UPJ-UPA / JULHO 2017

Receitas: 27.618,56 / Despesas 26.615.62
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E PERSEVERAVAM NA ORAÇÃO - AT 2.42

O cristão é também identificado pela 
perseverança! Temos em nossa Igreja 
diversas reuniões de oração durante a 
semana. 
Toda segunda-feira, às 19h30min. Terça-feira, 
reuniões da SAF, 8h30min e 14h30min. 
Quarta-feira, às 8h, reunião de oração  
conduzida pelo  Pb. Cassiano.

São 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 esse 
momento e venha juntar-se a nós em oração. 

SEXTA  JOVEM

Nossa sexta jovem recomeça na próxima 
sexta-feira, dia 11/08. Esperamos por todos os 
jovens e adolescentes. Participe conosco!

PRÓXIMO DOMINGO – CEIA DO SENHOR

“Porque eu recebi do Senhor o que também 
vos entreguei: que o Senhor Jesus, na noite 
em que foi traído, tomou o pão”. 1 Co 11.23

“Na noite em que foi traído, nosso Senhor 
Jesus Cristo instituiu o sacramento de seu 
corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, 
para ser observado em sua igreja até o fim do 
mundo, para ser uma lembrança perpétua do 
sacrifício que em sua morte ele fez de si 
mesmo; para selar, aos verdadeiros crentes, 
todos os benefícios provenientes desse 
sacrifício para o seu nutrimento espiritual e 
crescimento nele, e seu compromisso de 
cumprir todos os seus deveres para com ele; e 
ser um vínculo e penhor de sua comunhão 
com ele e uns com os outros, como membros 
do seu corpo místico”. (Confissão de Fé de 
Westminster, XXIX - 1).

No próximo domingo, segundo domingo do 
mês, estaremos ao derredor da mesa do 
SENHOR para este solene sacramento. 

CLASSE DE CATECÚMENOS

Início de nova turma
As aulas da nova turma do segundo semestre 
para preparação para a pública profissão de fé 
e recebimento daqueles que desejam tornar-
se membros de nossa Igreja, terão início no 
próximo domingo, dia 13, no horário da Escola 
Dominical, 9h - sala 301 – 3º andar. Não é 
necessária inscrição prévia, basta se dirigir 
para a classe e você será matriculado.

Exame dos candidatos
Aos alunos que concluíram a preparação no 
primeiro semestre do ano, lembramos da 
necessidade de preenchimento da ficha de 
arrolamento, já distribuída, e entregar para os 
professores da classe e comparecer à 
conversa com o Rev. Edson e presbíteros 
agendada para esse domingo, 06/08, às 9h, 
sala 301 – 3º andar.

GRATIDÃO

Temos ultimamente recebido doações de 
irmãos queridos,que tem ajudado em muitas 
áreas de nossa Igreja. Nosso desejo nesta 
singela nota é externar nossos profundos 
agradecimentos a todos os irmãos que têm 
contribuído e que as bênçãos do Senhor 
continuem a recair sobre todos.

CORO JOVEM 
LANÇAMENTO DE CD GRAVADO EM 2016

Neste domingo, o Coral Jovem de nossa Igreja 
estará lançando seu CD gravado no ano 
passado. Deus pela sua graça e misericórdia 
permitiu ao Coro Jovem realizar esse sonho 
que vemos agora, tornar-se realidade. 
Incentivamos a Igreja a conhecer esse 
belíssimo trabalho adquirindo os CDs, 
oportunidade também de presentear pessoas 
queridas na certeza de que o SENHOR haverá 
de usar os louvores contidos neste CD para 
alcançar vidas.
Louvamos a Deus pela vida do Maestro Pb. 
César Timóteo, Eleonora, diretoria, coristas, 
enfim a todos que se dedicaram sobremaneira 
para ver este trabalho concluído. Destinamos 
a Deus toda Honra e Glória!
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12 DE AGOSTO DE 2017
O DESAFIO MISSIONÁRIO EM UM MUNDO PÓS-MODERNO

ENTRADA FRANCA



Rafaela Juliana Lutes Carneiro 

Raquel Figueiredo Alves 

06/08 

ANIVERSARIANTES 
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PASTORES DA IGREJA

Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger – Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos – Congregação Fonte 
Grande
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Lic. Bruno Melo – Congregação Nova Suíça e 
Ponto de Pregação bairro Itapoã
Sem. Ronaldo Alves – Congregação Belém
Sem. W. Judson - Apoiando a Igreja 
Presbiteriana Metropolitana de Belo Horizonte

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL

Domingo: 9h - Escola Dominical 
      10h20min - Culto Matutino 
      19h - Culto Vespertino. 

Segunda-feira: 19h30min - Reunião de oração.
Terça-feira: 8h30min e 14h30min 
Reunião de oração da SAF 
(Sociedade Auxiliadora Feminina).
Quarta-feira: 8h - Reunião de oração no salão 
João Calvino 
Quinta-feira: 19h30min, Estudo Bíblico 
Doutrinário.
Sexta-feira: 20h - Sexta Jovem, no Salão João 
Calvino.

Agende-se e venha participar conosco!

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

Congregação Nova Suíça
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 18h 
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min

Congregação Fonte Grande no CRC 
Rua Lincoln Costa Ferreira, 62 – Bairro Fonte 
Grande, Contagem.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h 
Terças-feiras: Reunião de Oração às 19h30min 
Quintas-feiras: Estudo Bíblico às 19h30min

Congregação Belém 
Rua Real Madrid 162 – Bairro São Salvador.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h 
Quintas-feiras: Reunião de Oração às 19h

Ponto de Pregação Bairro Itapoã
Reuniões às terças-feiras na casa do 
Diác. Éder Melo e Ana Lúcia
Informações com o Lic. Bruno Melo 
(9 8483- 8901).

Altamira Paula Lima Salum 

Fernanda Cintra Alves Pena

Flaviane Ferreira Cunha

Gustavo Catizani Faria

07/08 

Amália Larissa Rickli Séllos 

Leir Ferreira Gomide

Veridiana Gel Oliveira Montenegro

08/08 

Kleber Alberto Nogueira 

Yohan Diniz Penido 

09/08 

Paolo Enrico Iacomo Fulloni
10/08 

Elvira Bueno de Pádua

Maria Monica Gonzaga Fernandes 

Mateus Cardoso Mattos de Oliveira

11/08 

Beatriz Valadão Doehler

Rayssa Fernanda da Rocha Fernandes

Sarah Zaghi Borges Reis 

12/08 


