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EM DEZEMBRO DE 2021

Prolegômenos
Quanto à Importância de
Elegermos Homens
Qualificados
O Apóstolo Paulo nos ensina que o
desejo de servir como Oficial na Igreja
de Cristo é uma digna aspiração.
Dirige-se ele a Timóteo escrevendo
sua primeira Carta ao seu filho na fé e
no capítulo três registra as
qualificações para que alguém seja
eleito Presbítero ou Diácono na Igreja
de Jesus Cristo.
Afirma o Apóstolo que “se alguém
aspira ao episcopado, excelente obra
almeja” e expõe 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,
porém, 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
das grandes verdades do Evangelho
(1Tm 3.15). Paulo tinha, e nós também
devemos ter, uma elevada perspectiva
e visão da Igreja de Deus como povo do
SENHOR, o novo Israel (Gl 6.16; 1Pe
2.9), o Templo de Deus (1Co 3.16).
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Portanto, é imperativo que os homens
que lideram o povo de Deus possuam
altas qualificações, listadas pelo
Apóstolo Paulo na Primeira Carta a
Timóteo e na Carta a Tito. Além disso,
Paulo alerta para o perigo dos “lobos
vorazes” que “entre vós penetrarão e
não pouparão o rebanho” e que,
“dentre vós mesmos, se levantarão
homens falando coisas pervertidas
para arrastar os discípulos atrás
deles” (At 20.28-31). A Igreja, sob a
direção de Deus, deve encontrar
homens espiritualmente fortes para
proteger o “rebanho” do SENHOR
contra estes 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 no reino
visível de Deus, bem como afastá-las
deste povo, se necessário. Assim, é
espiritualmente sábio buscar o
discernimento dado por Deus, para
termos entre nós líderes espirituais
que preencham estes Ofícios sagrados
que requerem tamanha
responsabilidade. A eleição de um
Oficial da Igreja de Jesus Cristo não
pode ser tomada levianamente.
Quanto às Qualificações para os
Oficiais da Igreja de Jesus Cristo
Assim como Deus vocaciona, também

capacita, expondo estas qualificações
em Sua Santa Palavra, de maneira que
a Igreja confirme a vocação de Deus,
escolhendo os irmãos a quem o
próprio Deus vocacionou e capacitou.
O fato é que não há vocação divina sem
a devida confirmação por parte da
Igreja e isto é bom, pois não é algo
simplesmente subjetivo, mas se
concretiza na confirmação do Corpo
de Cristo, ou seja, quando a Igreja
elege seus Oficiais. Sendo assim, Deus
apresenta as qualificações do Oficial
que devem ser orientadoras para a
escolha por parte do Seu povo,
confirmando a vocação divina.
Quais são estas qualificações? Como
as vidas dos Oficiais da Igreja de Deus
devem ser adornadas?
O Apóstolo Paulo responde a estas
perguntas e começa dizendo que o
Oficial deve ser irrepreensível em
relação aos pontos que ele a seguir
enumera:
Irrepreensível no Governo do
Lar
Marido de uma só mulher, em outras
palavras, homem que centraliza seu
amor conjugal em sua esposa (como é
o testemunho da esposa em relação à
vida de seu marido?), tendo filhos que
participem da fé 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,

violento e de sórdida ganância, mas
hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio,
justo, piedoso, que tenha domínio de
si. Estas qualidades se agrupam em
duas seções: em primeiro lugar as
qualidades que devem ser mostradas
às outras pessoas, como por exemplo
hospitaleiro, que significa
literalmente “o que ama as pessoas
estranhas”. A segunda expressão que
o Apóstolo utiliza, “amigo do bem”,
significa “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. Deve ser
sóbrio, sim, prudente,
autocontrolado, não ébrio, justo e
santo. Mas atenção: quando falamos
de justiça e santidade deparamo-nos
com a afirmação bíblica de que “não
há um justo sequer” pois 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 aos outros, deve em primeiro
lugar dominar-se e o Apóstolo Paulo
termina demonstrando que o segredo
de uma vida assim, uma vida
irrepreensível, está na aplicação dos
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princípios da Palavra de Deus na vida
daquele que aspira ao Oficialato e
todas as vezes que a Bíblia se refere à
uma vida bem-sucedida, mostra-nos
que o segredo deste sucesso está
relacionado à meditação da Palavra de
Deus. Veja, por exemplo, o Salmo 1 e o
livro de Josué capítulo 1. O homem
vocacionado por Deus ama a Palavra
de Deus, estudando-a, meditando
nela, sendo, portanto, apto a ensinála.Pela graça maravilhosa de Deus
existem homens irrepreensíveis entre
nós porque são crentes que moldaram
suas vidas na Palavra de Deus. Ser
irrepreensível não significa “sem
pecado”, esse não existe. Significa sim,
alguém que não precisa ser
repreendido amiúde.
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, mas 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
1 - Da Sugestão de Nomes
Data limite das indicações: dia 26/09
(último domingo de setembro)
Os membros da Igreja em plena
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comunhão têm o direito de sugerir
nomes de irmãos, e remetendo-os ao
Conselho em 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
1Tm 3.1-7; Tt 1.5-9 e 1Pe 5.1-4).
O irmão cujo nome for 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 e 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 os nomes
sugeridos conforme item 1, podendo
ou não apresentá-los como candidatos
à Assembleia da Igreja (Artigo 111 da
Constituição da Igreja Presbiteriana
do Brasil).
3 – Da Instrução dos Candidatos
e Apresentação à Igreja

Os irmãos indicados pela Igreja e
aprovados pelo Conselho serão
consultados e, em aceitando a
indicação, se tornarão candidatos.
Serão orientados inicialmente quanto
às responsabilidades éticas,
doutrinárias e ministeriais do
Oficialato e após isso, poderão rejeitar
a candidatura. Os que aceitarem serão
apresentados à Igreja nos Cultos
dominicais com tempo suficiente para
que a Igreja os identifique.
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, publicado no Boletim da
Igreja com antecedência mínima de 8
(oito) dias.
5 - Da Instalação da Assembleia
da Igreja
No dia marcado, a Assembleia da
Igreja se reunirá em caráter
permanente, em Culto de louvor a
Deus das 8h às 9h. Nesta ocasião os
candidatos serão novamente
apresentados à Igreja.
6 - Da Instalação das Mesas
Receptoras dos votos

a) As Mesas Receptoras dos Votos
serão compostas por 3 (três) Membros
da Igreja sendo pelo menos 1 (um)
Oficial, que será o Relator;
b) Os irmãos componentes das Mesas
Receptoras serão nomeados pelo
Presidente da Assembleia;
c) Essas Mesas Receptoras
funcionarão nos 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 da
Verificação de Quórum
a)Os horários de votação serão os
seguintes, em dois períodos, sem
possibilidade de prorrogação:
Início: imediatamente após o
encerramento do Culto Matutino das
8h até às 13h30;
No período Vespertino: das 18h às
19h;
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
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residentes na Sede conforme Estatuto
da Igreja e autorizará a contagem dos
votos se atingida aquela proporção.
Para esta eleição, devido ao contexto
pandêmico da Covid-19, o Conselho
estipulou o quórum de 220 membros;
e) Não havendo quórum, anular-se-á a
Assembleia sem a contagem dos votos
e o Presidente informará o fato à
Igreja, ficando a Assembleia
automaticamente convocada para se
reunir no domingo após decorrido o
intervalo de 8(oito) dias da data da
Assembleia anulada, 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.
9 – Das vagas, da divulgação do
resultado e do encerramento da
Assembleia
a) O Conselho estipulará o número
máximo de vagas a serem
preenchidas;
b) O resultado da apuração será
divulgado no mesmo dia da votação,
no Culto das 19h, quando se dará o
encerramento da Assembleia;
c) Serão considerados eleitos os
irmãos que obtiverem maior número
de votos desde que atinjam metade
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mais um dos votos válidos.
Entendemos que, assim, os eleitos
terão o reconhecimento da
congregação, de forma bíblica, para
ocuparem tanto o Conselho, no caso
dos Presbíteros, quanto a Junta
Diaconal, no caso dos Diáconos;
d) A Assembleia será encerrada após a
leitura e aprovação da Ata respectiva.
10 – Do número de vagas
Serão disponibilizadas 13 (treze)
vagas para o Conselho da Igreja e 11
(onze) vagas para a Junta Diaconal.
11 - 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) Fica estipulado o domingo seguinte
à eleição, para a posse e investidura
dos eleitos no Culto das 19h;
c) 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 08/09/2021

SAF (SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
REUNIÃO DE ORAÇÃO: 14/09, terça-feira:
VIRTUAL às 8h30 (pelo whatsapp)
PRESENCIAL às 14h30, Salão João Calvino:
Motivos de oração para SETEMBRO - Mês da Pátria, mês dos Seminários/Seminaristas.
Gratidão:
• Pelo amor sacrificial de nosso Senhor Jesus que nos trouxe a salvação, e as bênçãos daí
decorrentes ;
• Pelas orações atendidas, pela restauração da saúde de nossos irmãos;
• Pela pátria terrena que nos foi concedida pelo Senhor;
• Pelos Seminários e Seminaristas que se preparam para o serviço no Reino de Deus.
Intercessão:
• Pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pela nossa Igreja, sua liderança e Sociedades
Internas;
• Pelos projetos missionários apoiados pela nossa Igreja, pela Junta de Missões Nacionais
(JMN) e pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais (APMT);
• Pelos nossos Pastores, Missionários e Evangelistas;
• Pelos irmãos perseguidos ao redor do mundo por professarem a fé em Cristo;
• Pela nossa pátria e seus governantes (federal, estaduais e municipais);
• Pelos nossos irmãos que se encontram desempregados;
• Pelos nossos filhos biológicos e espirituais (filhos, netos, sobrinhos, 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;
• Pelo povo do Afeganistão, do Haiti (atingido por um terremoto) e pelos moradores da
Lousiana nos EUA (atingidos por um furacão);
• Pelos demais pedidos que nos cheguem ao conhecimento.
2. BAZAR DA SAF – “EVANGELIZAR FAZ BEM” - Projeto Panamá
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ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Domingo – 12/09: José L. Espeschit, Carlos Galvão, João, Natanias, José Maria,
Thiago Bryan e Marco Vince
Reunião de Oração, segunda-feira, 13/09: Paulo Falcão
Estudo Bíblico, quinta-feira, 16/09: Paulo Cassete
Sexta Jovem, 17/09: Emerson Ávila
Sábado – 18/09: Paulo Gibram e Rubem Pacheco
A IGREJA INTERCESSORA E O DEVER DE ORAR

“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se
converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e
sararei a sua terra” . (2 Cr 7.14)
Continuemos nossas intercessões em favor daqueles que enfrentam enfermidades, em
razão da pandemia ou não, sejam aqueles internados nos hospitais, os que estão se
recuperando em casa ou os que estão enlutados. Todos devem ser alvos de nossas
constantes intercessões. Recomenda-nos a Palavra de Deus a orar uns pelos outros, e ainda
mais, sem cessar. Se em dias tranquilos somos convocados à oração, quanto mais em
tempos de pandemia! Toda a Igreja é chamada ao fascinante ministério da intercessão, pois
na intercessão apresentamos as necessidades e preocupações dos nossos irmãos a Deus e
ao fazermos isso exercitamos a dádiva do amor ao próximo.
Ore pelo nosso País, pelos governantes, desde o âmbito federal até o municipal, ore por
todos aqueles que exercem posição de autoridade, ore pela Igreja do SENHOR, pelos
anciãos, crianças, adolescentes, jovens, famílias, enfim, como nos recomenda a Santa
Palavra, ore por todos os homens. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo (Tg 5.16b).
SUSPENSÃO DO CULTO DO SALÃO JOÃO CALVINO
Amados irmãos, com base na flexibilização da Prefeitura de Belo Horizonte para as Igrejas,
permitindo o distanciamento de 1 (um) metro entre as pessoas, exceto pessoas do mesmo
convívio residencial que poderão sentar-se juntas, o Conselho de nossa Igreja, reunido na
quarta-feira, 08/09, analisou o número de irmãos que têm participado dos Cultos dominicais
e após calcular a capacidade do Templo considerando o novo distanciamento autorizado,
decidiu por SUSPENDER o Culto dominical que estava acontecendo no Salão Social João
Calvino às 11h. Assim, teremos três Cultos a partir deste domingo:
1° Culto Matutino: *8h, sem a necessidade de inscrição prévia.
2° Culto Matutino: *11h no Templo, mediante inscrição prévia, cujo link é enviado às
quintas-feiras, 8h30, pelos grupos de whatsapp da Igreja.
3° Culto Vespertino: *19h - sem a necessidade de inscrição prévia.
Que o SENHOR nos conceda a alegria de reunir toda a Igreja brevemente, sem restrições.
Graças a Deus por suas incontáveis bênçãos.
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CULTO INFANTIL
"Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque
dos tais é o reino dos céus". (Mt 19.14)
Com muita alegria, informamos aos queridos pais que retomaremos os Cultos Infantis
no horário das 11 horas, seguindo o mesmo Protocolo Sanitário estabelecido para a
Escola Dominical. Neste domingo reiniciaremos o Culto das crianças de 4 (quatro) a 7
(sete) anos, na Sala da UMP (4º andar) e no domingo 19/09 reiniciaremos o Culto das
crianças de 1 (um) a 3 (três) anos, na Sala da UPA, também no quarto andar.
Pedimos aos pais que sejam pontuais quanto aos horários de deixarem as crianças no
início do Culto e de buscá-las, tão logo o Culto termine. Pedimos também que as
crianças acima de 8 (oito) anos cultuem em família no Templo, sendo este um tempo
oportuno para que os pais instruam seus filhos quanto aos deveres e as bênçãos do
Culto público. Por fim, pedimos aos pais que não deixem de orar pelas crianças e pelas
Equipes envolvidas nos Cultos infantis. Que Deus abençoe nossas crianças e que este
seja um tempo de edificação e de crescimento nos firmes fundamentos da Palavra de
Deus.

CORAL INFANTO-JUVENIL
“Louvai ao Senhor porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é
agradável.” (Salmo 135.3)
Se você tem de 7 (sete) a 12 (doze) anos, venha participar conosco do Coro Infantojuvenil. Nossos ensaios acontecem aos domingos, das 17h20 às 18h20, no Salão João
Calvino. Recomeçaremos as atividades neste domingo, 12 de setembro.
Esperamos por vocês!
Suzana e Equipe

BATISMO INFANTIL
“Herança do SENHOR são os filhos, fruto do ventre seu galardão”. (Sl 127.3)
Recebemos neste domingo com muita alegria, por ocasião do Culto Matutino das 11h, a
pequena Sophia Maciel Ferreira Santos, filha de nossos irmãos Fernando e Jéssica,
sendo avós paternos Fernando Ferreira e Maura Lucia e avós maternos Pb. José Carlos
e Ivanete.
Louvamos a Deus pela vida preciosa da Sophia e rogamos ao Senhor que, à semelhança
de Jesus, ela cresça em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens
(Lc 2.52).
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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..., Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou
também o cálice”. (1 Coríntios 11.23,25)
A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em sua expectativa do encontro com o
Senhor Jesus para esta refeição bendita (Mt 26.29).
Neste segundo domingo do mês, estaremos ao derredor da Mesa do Senhor, para
participarmos deste banquete espiritual. Preparemo-nos, pois, para este singular
momento!

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO): CONVOCAÇÃO
O Presidente da Assembleia da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte (PIPBH),
Rev. Edson Costa Silva, conforme as atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da
Igreja Presbiteriana do Brasil (CI-IPB) em seu artigo 9º, transcrito abaixo, e o Estatuto
desta Igreja, convoca a Assembleia Geral Ordinária (AGO) para reunir-se no próximo dia 19
de setembro, às 11h, em Culto Solene a Deus.
CI-IPB, artigo 9º: “A Assembleia Geral da Igreja constará de todos os membros em plena
comunhão e se reunirá ordinariamente, ao menos uma vez por ano, e,
extraordinariamente quando convocada pelo Conselho, sempre que for necessário,
regendo-se pelos respectivos estatutos”.
Pauta da Reunião:
1) Eleição do Secretário de Atas das Assembleias para o ano de 2021;
2) Nomeação da Comissão de Exame de Contas;
3) Apresentação, para informação da Igreja, do Relatório do Movimento Financeiro do ano
anterior e do Orçamento do ano em curso.
Embora a AGO de nossa Igreja aconteça tradicionalmente no primeiro semestre do ano, em
virtude das restrições determinadas pelas autoridades da área de saúde em nosso
município face à pandemia da Covid-19, realizamos a Assembleia neste segundo semestre,
excepcionalmente. Somos gratos a Deus pelas bênçãos sobre Seu povo que aqui congrega.

CLASSE DE CATECÚMENOS
Deus tem sido bondoso para conosco e com o coração grato e confiante, lhe damos graças
por mais esta oportunidade de crescermos no conhecimento e na Graça do Senhor Jesus em
mais uma Classe de Catecúmenos. Se você deseja conhecer as Doutrinas Básicas da Fé
Reformada e preparar-se para a Pública Profissão de Fé, participe desta Classe.
No domingo passado iniciamos as aulas da turma 2021/2. Para outras informações que
vocês julguem necessárias, procurem os Presbíteros Rubem ou Valério.
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AÇÃO SOCIAL PRESBITERIANA AMÉRICO CARDOSO DE MENEZES
(ASPACAM) E CENTRO DE REFERÊNCIA CRISTÃ (CRC)
Queridos irmãos, compartilhamos um motivo de gratidão a Deus.
O Centro de Referência Cristã (CRC) foi selecionado pelo Instituto Presbiteriano
Mackenzie para integrar o Programa “Mackenzie Voluntário”, que prevê o
compartilhamento da “expertise” daquela Instituição para o planejamento e gestão de
projetos sociais e orientação nas áreas de gestão, governança, monitoramento e captação
de recursos públicos e privados e mobilização de voluntários. O Convênio prevê o apoio por
até três anos e o critério de seleção considera Projetos com potencial de impacto social
relevante, geridos por instituições idôneas e aderentes aos princípios e valores do Instituto
Presbiteriano Mackenzie. Esperamos em Deus que esta oportunidade possibilite à Ação
Social Presbiteriana Américo Cardoso de Menezes (ASPACAM) e ao CRC uma mudança de
patamar na sua forma de atuação e sustento. A Diretoria da ASPACAM agradece “o apoio da
PIPBH, franqueado pelo seu Conselho e Sociedades Internas, sem o qual não teríamos
conseguido essa conquista”.
Louvamos a Deus pela Diretoria de nossa ASPACAM e as ações empreendidas para a glória
de Deus. Que o SENHOR Eterno continue sustentando a Obra que é Dele. Soli Deo gloria!
DÍZIMOS AO SUPREMO CONCÍLIO
Amados irmãos, recebemos da Tesouraria da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) os
Certificados de fidelidade nos dízimos remetidos por nossa Igreja ao Supremo Concílio nos
três últimos anos (2018, 2019, 2020), pelo que louvamos a Deus. Essa prática regular de
nossa Igreja permanece mensalmente para a glória de Deus.
SERMÕES EM JONAS:
UM ESTUDO SOBRE A COMPAIXÃO DO SENHOR E A NOSSA
Como anda a sua compaixão pelos perdidos? O livro de Jonas termina em aberto e é
finalizado com uma pergunta: “E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive,
em que há mais de cento e vinte mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e
a mão esquerda e também muitos animais?” (Jn 4.11)
Estudar o livro de Jonas é estudar sobre compaixão, a compaixão do SENHOR e a falta de
compaixão de Jonas e então, refletir sobre a nossa compaixão. Porque Deus se compadeceu
de nós, assim devemos nos compadecer das pessoas que jazem sem Cristo, na perdição.
Estudar o livro de Jonas é antes de tudo estudar sobre a compaixão do SENHOR e a nossa
compaixão. Aquele que se compadeceu de nós é o mesmo que nos comissionou para ir
pregar o seu Evangelho. Mas não somente ir e pregar, porque isso, ao ter a segunda
oportunidade, Jonas fez. Mas sim, ir pregar e sobretudo, demonstrar misericórdia e olhar o
pecador de maneira compassiva. Certamente o estudo deste precioso Livro nos levará a
refletir sobre a compaixão do SENHOR e a nossa compaixão. Convidamos você para essa
jornada no livro do Profeta Jonas. Estude esse precioso livro e participe conosco desses
momentos de crescimento espiritual na Palavra.
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ANIVERSARIANTES
12/09
Gislaine Bertolini Bueno
Talita Santiago Siqueira
13/09
Hildemar Rodrigues Falcão Jr.
Ivan Olavo Pinto Ferreira
Sarah Leite Gontijo de Amorim
14/09
Wanderley Vieira de Andrade
15/09
David Oliveira Montenegro
16/09
Ketlem Marla Silva da Rocha
Luiza Valadão Doehler dos Reis
Monia Loesch de Souza
17/09
Joana Peixoto Silva
Lorenzo Cagnoni Pereira
Melissa Gonçalves de Oliveira Barroso
18/09
André Gustavo de Oliveira
Benjamin Doehler dos Reis
Júlio César Lins Teixeira
Laura Hoffert Castro Oliveira
Raquel Silva Nogueira
Sarah Braz Caetano Silva
Tiago Eleutério Lourenço
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