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MENSAGEM PASTORAL  

“Fiel é a palavra: Se alguém aspira ao 
episcopado, excelente obra almeja” 
(1 Tm 3.1).

Ser um Oficial da Igreja de Cristo significa 
estar disposto a primeiramente amar o 
rebanho do Bom Pastor. Também alimentar, 
criar, conduzir, consolar, corrigir, proteger e 
ajudar as ovelhas desse rebanho. No idioma 
grego, o verso citado acima diz: “Genuína é 
a afirmação: Se alguém deseja a função de 
superintendência, boa obra almeja”. 

Servir a Deus na Igreja dele como Oficial é 
um dos grandes privilégios que os homens 
crentes podem receber em sua vida cristã. 
Se para um membro da Igreja servir ao 
Senhor já se constitui em privilégio, o que 
dizer então daqueles que são chamados e 
vocacionados para servir como Oficiais? 

Porém, não obstante o elevado privilégio, 
esta honra é revestida de uma alta 
responsabilidade, pois afinal, trata-se de 
uma tarefa sacrificial. O paradigma para tal 
serviço é o SENHOR JESUS CRISTO, que 
amou a sua Igreja a tal ponto de dar a sua 
vida por ela. Precisamos, a cada dia, trazer à 
memória que a necessidade da Igreja do 
Senhor Jesus não é somente de gestores, 
embora estes sejam importantes, mas sim 
de Pastores que amem o rebanho do Divino 
Mestre! Foram estas as palavras que o 
Cr is to  ressur re to  d isse  a  Pedro  
comissionando-o: “Pela terceira vez Jesus 
lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me 
amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter 
dito, pela terceira vez: Tu me amas? E 
respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as 
coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe 
disse: Apascenta as minhas ovelhas.” 
(Jo 21.17).

Embora seja verdade que Paulo elogia 
quem se disponibiliza para servir à Igreja 
como Oficial,  o  valor  da  afirmativa  é  que,

embora aspirar o episcopado seja louvável, 
ambicionar o Ofício é pecaminoso e merece 
condenação, pois o Ofício é que deve 
procurar o homem e não o homem procurar 
o Ofício. O Ofício procura o homem à 
medida em que a Igreja o reconhece como 
depositário de qualificações para o papel de 
Oficial. A suma da instrução de Paulo é que 
o Ofício é uma obra nobre, porém, 
sacrificial, sendo digna do respeito e do 
reconhecimento da Igreja, pois o que faz um 
Presbítero ou um Diácono não é 
simplesmente um mandato de cinco anos 
dado pela Assembleia, mas sobretudo um 
chamado de Deus. Por isso, a Constituição 
da Igreja Presbiteriana do Brasil (CI-IPB) 
reconhece que o “mandato é temporário, 
mas o Ofício é perpétuo”.

A Igreja tem uma grande responsabilidade 
diante de Deus na Eleição de seus Oficiais 
desde o período apostólico, quando as 
primeiras Igrejas foram organizadas. Já 
naquela época foi estabelecido o método de 
escolher os Oficiais por meio de eleição, 
registrado no Livro de Atos, capítulo 14, 
onde é narrada 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). 
Os Apóstolos designavam os critérios, mas 
a  I g r e j a  e r a  q u e m  e s c o l h i a .  

Portanto, não devemos escolher os 
Pastores do rebanho de Deus sem preparo 
prévio e oração pois a qualidade espiritual 
de uma Igreja, bem como sua firmeza 
teológica, passa pela excelência espiritual 
de sua liderança. No entanto, mesmo diante 
desta grande responsabilidade, que nos 
chama à reflexão no momento da escolha, 
podemos descansar na certeza de que 
DEUS   não   escolhe   os   capacitados  
aos nossos   olhos,  mas   sim,   capacita os 

O PRIVILÉGIO E A RESPONSABILIDADE DOS 
OFICIAIS DA IGREJA DE CRISTO
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Rev. Edson Costa Silva

SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA 

FEMININA

“Quanto ao mais, irmãos, adeus! 
Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do 
mesmo parecer, vivei em paz; e o Deus 
de amor e de paz estará convosco.” 
(Segunda Carta do Apóstolo Paulo aos 
Coríntios, capítulo 13, verso 11)

Reunião de Oração
Terça-feira 8h30min e 14h30min
Departamento Responsável: 
Rute
Relatora: Eliane

Homenagem às Mães
No último dia 15/05 tivemos uma reunião 
onde comemoramos o Dia das Mães.  
Nesta mesma ocasião fizemos uma 
homenagem para nossa Mãe do Ano, 
cuja escolhida foi nossa irmã, amiga, e 
serva do Senhor, Isabel Cristina. 
Reconhecemos seu valor e o trabalho 
que ela vem desenvolvendo na Seara do 
Senhor como Superintendente da 
Escola Dominical. Filha, mãe, irmã, tia, 
ela tem nos dados vários exemplos de 
como mulheres podem ser capacitadas 
por Deus para desenvolverem várias 
f u n ç õ e s  a o  m e s m o  t e m p o .

Isabel, saiba que louvamos a Deus por 
sua vida e rogamos a Ele que continue 
derramando bênçãos sem medidas 
sobre a sua vida e de seus familiares. 
Receba o abraço de cada uma de nós, 
Sócias da SAF. 

escolhidos por Ele mesmo, confirmados 
pela escolha e reconhecimento da Igreja 
que busca a direção do Senhor. 

Neste domingo temos diante de nós esta 
solene responsabi l idade.  Que os 
candidatos façam coro ao Apóstolo Paulo: 

“A nossa suficiência vem de Deus”(2 Co 3.5) 
e que nós, como Igreja, digamos: “Senhor 
nos abençoe nesta escolha. Nos dê líderes 
que amem a causa do SENHOR”.  Amém!

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje:  Paulo Gibram, Cláudio Murilo, Ariel, 
Armando Melillo, Alysson Bomfá, Hildemar 
Neto e Paulo Falcão
Segunda-feira: César
Quinta-feira: Fernando Horácio
Sexta-feira: Jessé Oliveira
Sábado: Marcos Egg e Paulo Cassete

CULTO PELO BEBÊ

Dia 08/06/2019
Local: Salão João Calvino
Traga seu bebê para participar 
Contato Mirian Gherardi  98648-3171

REV. RAIMUNDO EM VIAGEM

Atendendo ao convite de amigos, o Rev. 
Raimundo Montenegro está nos EUA, 
pregandona Conferência Bíblica que 
acontecenas Igrejas Presbiterianas 
Emanuel, na Flórida, e Cristo Rei, em 
Massachusetts.
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CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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 Primeira Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte, convoca a Assembleia Geral para se reunir, Extraordinariamente, neste 
domingo, às 10h20min, em Culto solene, seguido de eleição para preencher duas vagas 
de Presbíteros no Conselho da Igreja e onze vagas de Diáconos na Junta Diaconal.  
Oremos e participemos com alegria deste momento especial na vida da Igreja.

ELEIÇÃO DE OFICIAIS 

Número de vagas no Conselho (Presbíteros): 02
Atenção: Na Cédula de Votação constarão os 5(cinco) nomes e fotos dos irmãos 
candidatos. O membro da Igreja poderá votar em 1(um) ou até 2(dois) candidatos (número 
de vagas estabelecido). O voto em 3(três) ou mais candidatos será anulado. 

Número de vagas na Junta Diaconal (Diáconos): 11
Atenção: Na Cédula de Votação para a Junta Diaconal constarão os 15(quinze) nomes e 
fotos dos irmãos candidatos. O membro da Igreja poderá votar em no máximo 11 (onze) 
irmãos (número de vagas estabelecido), podendo votar em número inferior a 11 (onze).  O 
voto em 12(doze) ou mais candidatos será anulado.  

IMPORTANTE: Somente serão eleitos, tanto para o Presbiterato quanto para o Diaconato, 
os candidatos que obtiverem o maior número de votos, sendo este número de pelo menos 
metade mais um dos votos válidos.  

NOTÍCIAS DA CONFERÊNCIA “VIDA CRISTÃ” 

No último final de semana realizamos a 
Conferência Vida Cristã, com a presença 
abençoadora do Rev. Fábio Henrique, 
Preletor do evento. Foram trabalhados 
diversos princípios com o objetivo de 
fortalecer as convicções do que é uma 
“Vida Cristã” que louve o nome do 
SENHOR.  A presença da Igreja em todos 

os dias da Conferência foi marcante.
Destacamos de maneira especial a belíssima cantata “Cânticos de Ressurreição”, 
composta e regida pelo Maestro Jônatas Reis, apresentada pelo Coral Jovem no domingo 
à noite, com a participação especial da Orquestra da Igreja Batista do Renascença. Um 
momento belíssimo para a Glória de Deus.
Agradecemos aos irmãos pela participação e aos Corais da Igreja que abrilhantaram 
aqueles momentos com hinos maravilhosos.

Já estamos nos preparando para a próxima Conferência de Ação de Graças, por ocasião 
do aniversário de nossa amada Igreja no mês de agosto (23 a 25/08). Deus seja louvado!
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Hoje:
Equipe 1
Dalva Campolina
Rua Dom José Gaspar, 615/201 - Coração 
Eucarístico - PUC
Tel. 3375 -8294

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

Dia 30 – Quinta Feira
Flauzina Jordão
Rua Dona Luci, 281 – Palmeiras
Tel. 3374-3746

Próximo domingo:
Equipe 1
Valter Sampaio
Rua Itueta, 10 – Vista Alegre
Tel. 3321-6731

Equipe 2
Rizza Caldeira
Rua Crispim, 155 – Pirajá
Tel. 3436-5405

Dia 6 – Quinta Feira 
Jandira Ferreira Lima
Rua da Matriz, 129 A - Venda Nova
Tel. 3451-6155  ou 98795-6155
(Andreia – filha)

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

NOTA DE FALECIMENTO 

“O Senhor o deu e o SENHOR o tomou; bendito seja o nome do Senhor.”
 (Jó 1.21)

Registramos o falecimento de nosso querido irmão Paulo Ribeiro 
Ferreira, aos 75 anos de idade, ocorrido na última terça-feira, dia 21/05.  
Corista de uma voz preciosa, Paulinho Calígrafo como era conhecido, 
amava o canto coral. Em nossa Igreja, desde que chegou desenvolveu os 
seus dons e talentos sempre com muita alegria e disposição, fato do qual 
todos somos testemunhas.  Nutria em seu coração um grande amor pelo 

Culto Público. Como não lembrar das fotos que dominicalmente o Paulinho fazia dos belos 
arranjos feitos por nossa irmã Marília Pitta para em seguida publicá-las?  Nosso irmão deixará 
saudades em nosso meio. Seu corpo foi velado e sepultado no Cemitério Bosque da 
Esperança, onde realizamos um Culto com a participação dos Corais Misto e Masculino e a 
presença de um grande número de irmãos, amigos e familiares. O Rev. Edson pregou a 
mensagem com base em 1Ts 4.13-18, enfatizando que a bendita esperança do crente reside na 
doutrina da ressurreição do corpo pois assim como quem dorme acorda, quem morre 
ressuscita. Quem garante esta verdade é a Palavra de Deus por meio da Ressurreição de 
Cristo. Nossa gratidão a Deus por vida tão preciosa. Louvado seja o SENHOR.       
À  família enlutada, em especial, à nossa querida irmã Edmee, às filhas Bia e Juliana, genros e 
netos, expressamos os nossos mais sinceros sentimentos, rogando ao Senhor doador e 
mantenedor da vida, o consolo de seu Santo Espírito.

NOTA DE GRATIDÃO 

O Rev. Edson recebeu da família do Paulinho através de sua filha Bia, uma mensagem de 
gratidão endereçada a nossa Igreja. Transcrevemos a nota a seguir:  “Rev.  Edson, não tenho 
palavras para agradecer todo o carinho, organização e empenho. Vocês honraram meu pai no 
momento de sua despedida, foi uma linda despedida. Transmita nossos sinceros 
agradecimentos aos corais e a todos da Igreja. Saímos com o coração repleto de amor”. (Bia – 
em nome da família)
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ANIVERSARIANTES 

26/05
    Cláudio Martins Simões 

    Daniel Alonso Abood Moura 
    Maraluci Gomes Chaib 

    Sarah Messias Claussen 

27/05
    Fernando Mendonça Chericatti da Costa Lino

29/05
    Ana Elvira de Souza Gomes 
    Ana Maria da Costa Carvalho 

    Gláucia Heringer Nogueira 
    Júnea Pitta Costa Vianna 

30/05
    Antonio M. de Souza Rodrigues 

    Arthur Gomes Boy
    Damares Moreira 

    Saul da Cunha Nogueira 

31/05
    Ester Macedo de Oliveira

    Pedro Lehman Toledo 

01/06
    Débora M. F de Oliveira Baêta 
    Sebastiana Elvira dos Santos 
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Falcão


