Domingo,
23 de outubro de 2016

O DIACONATO
Rev. Edson Costa Silva
Qual é o significado da palavra Diácono? Esse termo
vem do grego e significa: “Servo, serviço, aquele que
serve às mesas”. Os termos gregos para Diácono,
bem como seus correlatos, aparecem inúmeras vezes
no Novo Testamento, todos eles apontando para o
“socorro, assistência, enfim, para a disponibilidade em
servir”. O Diácono é um verdadeiro servo. Esse termo
é amplo e é aplicado genericamente em toda forma
de ministério cristão, afinal, todos somos servos do
mesmo SENHOR.

Quando da ordenação é exigido que publicamente
assuma solenes compromissos, reafirmando “sua
crença nas Sagradas Escrituras como a Palavra de
Deus” e “lealdade à Confissão de Fé, aos Catecismos
e à Constituição” da Igreja.

Infelizmente ao longo dos anos surgiu um conceito
equivocado de que o exercício do presbiterato é
superior ao exercício do diaconato. Muitos imaginam
que para alguém ser Presbítero ele precisa primeiro
ser Diácono. Devemos entender os chamados
específicos de cada um para ocupar ofícios distintos.
O Diácono é alguém eleito pela Igreja, ordenado e
investido para fazer um serviço específico, assim
como o Presbítero. Cada um, Presbítero ou Diácono,
possui sua importância dentro da Igreja de Cristo.

No exercício de sua vocação o Diácono deve
“dedicar-se especialmente: à arrecadação de ofertas
para fins piedosos; ao cuidado dos pobres; doentes e
inválidos; à manutenção da ordem e reverência nos
lugares reservados ao serviço divino; exercer a
fiscalização para que haja boa ordem na Casa de
Deus e suas dependências” (CI/IPB – art. 53).

Assim como para o presbiterado, para o diaconato é
indispensável “a chamada de Deus, pelo Espírito
Santo, mediante o testemunho interno de uma boa
consciência e a aprovação do povo de Deus, por
intermédio de um concílio” (Constituição da Igreja,
CI/IPB – art.108).
O ofício de Diácono não é uma invenção humana,
mas sim, uma ordenação divina para a edificação e
atendimento das necessidades dos santos (At 6.1-7).
Importantes qualificações são exigidas daqueles que
aspiram ao diaconato, dada a importância e valor do
ofício para a vida da Igreja de Cristo.
O apóstolo Paulo instrui o jovem pastor Timóteo
dizendo a ele que o Diácono deve ser respeitável, de
uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não
cobiçoso de sórdida ganância, alguém que conserve o
mistério da fé com consciência limpa, experimentado
e se mostrar irrepreensível que exerça o diaconato.
(1 Tm 3.8-10).
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Diante de Deus e da Igreja reunida deve ainda
prometer “cumprir com zelo e fidelidade seu ofício e
também manter e promover a paz, unidade,
edificação e pureza da igreja” (Princípios de Liturgia
da IPB – art. 28 e art. 29).

Por sua origem, natureza e qualificações, o ofício
diaconal é merecedor de todo nosso respeito e
consideração. Quem o exerce, o faz investido de
autoridade.
Como Igreja precisamos refletir sobre a consideração
e o respeito que destinamos aos Diáconos que nos
assistem com zelo e dedicação. Recomenda-nos o
apóstolo Paulo: “Pagai a todos o que lhe é devido: a
quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a
quem respeito, respeito; a quem honra, honra” (Rm
13.7). Devemos honrar nossos oficiais, afinal, são
servos do SENHOR que se dedicam à causa do
Evangelho.
Não podemos esquecer que também nós, como
Igreja, assumimos compromissos diante de Deus para
com nossos líderes, prometendo a eles respeito e
obediência de acordo com as Escrituras Sagradas
(PL – art.30).
Devemos orar constantemente por eles e seus
familiares. Devemos ensinar aos nossos familiares
pela palavra e pelo exemplo a importância do ofício
do Diácono. Devemos ensinar os nossos filhos a amar
os nossos oficiais, sejam eles Presbíteros ou
Diáconos. Devemos receber com mansidão as

orientações para o bom andamento do serviço divino.
Cumprimentá-los sempre que possível e não somente
em hora de necessidade. Devemos cooperar no que for
possível, para o bom desempenho do ofício diaconal.

para com eles; pois velam por vossa alma, como quem
deve prestar contas, para que façam isto com alegria e
não gemendo; porque isto não aproveita a vós outros”
(Hb 13.17).

Por fim, lembramos que na Igreja Presbiteriana do
Brasil não existe gradação entre os ofícios. Todos os
que desempenham o oficialato, sejam eles Presbíteros
ou Diáconos, são merecedores do nosso respeito,
consideração e atenção. Devemos atentar com
diligência para a recomendação e determinação da
Palavra: “Obedecei aos vossos guias e sede submissos

Que Deus em sua infinita graça e bondade nos
abençoe, dando-nos o discernimento certo para
cooperarmos com os líderes, no sentido de que o
serviço do SENHOR seja realizado com alegria e
diligência.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Eder Freitas, César, Paulo Cassete, Ariel,
Jessé Oliveira, Eder Mota
Segunda-feira: João
Quinta-feira: José Carlos
Sexta-feira: Frederico Porto

A Ele toda honra e glória!

CORAIS DA IGREJA
"Os cantores, filhos de Asafe, estavam nos seus
lugares, segundo o mandado de Davi, e de Asafe,
e de Hemã, e de Jedutum, vidente do rei, como
também os porteiros, a cada porta". 2 Crônicas
35.15a
Coral Infanto-Juvenil
Ensaios todos os domingos às 17h.

JUNTA DIACONAL
Convocação
Convoco todos os membros da Junta Diaconal para
a plenária a ser realizada nas dependências da
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte no
dia 24 de outubro de 2016, sendo a primeira
convocação às 20h30min e a segunda às 20h45min.
Na oportunidade será eleita a diretoria para o ano de
2017. Que DEUS esteja guiando este processo.

Coral Jovem
Ensaios aos sábados 17h. Jovem! Participe do
coro conosco!
Coral Feminino
Ensaios todas às terças-feiras, às 20h.

PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS NO CULTO!

Coral Masculino
Ensaios todas as quintas-feiras às 20h30min, após
o Culto Doutrinário. Corista, faça um esforço,
chegue mais cedo e venha para o Culto das
19h30min.

Tivemos no domingo próximo passado, no culto
vespertino, além da participação do coral infanto
juvenil, a participação especial de várias de nossas
crianças mostrando seus dons e talentos tocando
diversos instrumentos em louvor a Deus.

Coral de Adultos
Ensaios às quartas-feiras às 19h50min e aos
domingos às 16h50min.

Que o Senhor abençoe os nossos pequeninos e
que eles continuem crescendo à semelhança de
Jesus, não somente em estatura, mas em sabedoria
e em graça diante de Deus e dos homens.

Conjunto Orquestral de Sinos
Ensaios todas as quartas-feiras às 20h.
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UMP - UNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANA
SEXTA JOVEM
Todas as sextas-feiras, às 20h, no salão João
Calvino, os jovens e adolescentes de nossa igreja
adoram e meditam na Palavra de Deus. Se você
ainda não participa, não perca essa oportunidade.
Esperamos por você.
CORAL JOVEM
O Coral Jovem convida os adolescentes e jovens que
desejam cantar para os ensaios que acontecem todos
os sábados a partir das 17h no templo de nossa
igreja. Venha louvar a Deus!
ESCOLA DOMINICAL
Convidamos os jovens para estarem conosco todos
os domingos às 09h, na sala da UMP para juntos
estudarmos a apostila ''As Grandes Doutrinas da
Graça - volume 4" do Rev. Leandro Lima.
HOSPITAL EVANGÉLICO + CONGREGAÇÃO
BELÉM
Hoje, 23/10, visitaremos o Hospital Evangélico e a
Congregação Belém. Desde o primeiro semestre do
ano temos dividido a sociedade em dois grupos: um
visita os enfermos do Hospital e o outro visita a
Congregação. Mas, nada o impede de participar dos
dois grupos. Informe a diretoria da UMP em qual
grupo você tem o interesse de participar. Para a visita
aos enfermos do Hospital Evangélico sairemos da
porta da igreja às 14h15min e para a visita à
Congregação Belém sairemos da porta da igreja às
18h20min. Se você puder ou precisar de carona
chegue 5 minutos mais cedo para a divisão dos
carros. Contamos com os jovens para juntos
continuarmos com esses ministérios.
CORO JOVEM - ELEIÇÕES PARA DIRETORIA 2017
Informamos que a eleição da diretoria para o próximo
ano ocorrerá no dia 05/11, sábado, às 17h (horário do

4

nosso ensaio). Pedimos que cada um ore por isso e
nos dê indicações de nomes para serem votados, de
forma que não façamos isso apenas no momento da
eleição.
PLENÁRIA UMP - ELEIÇÕES
PARA DIRETORIA 2017
O presidente da União de Mocidade Presbiteriana da
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, Pedro
Fonseca dos Reis, convoca a sociedade para a
quarta reunião plenária do ano de 2016, a realizar-se
no domingo, 06/11, na sala da UMP, às 17h, em
primeira convocação, havendo quorum de metade
mais um de sócios, e em segunda convocação às
17h30min, com número mínimo de um terço dos
sócios. Na oportunidade deliberaremos sobre as
atividades de encerramento do ano, prestação de
contas do caixa da sociedade e eleição para a
diretoria de 2017. Se você ainda não é sócio, mas
deseja ser arrolado, participe também. Sejam
pontuais!
VIAGEM AOS POMERANOS
Os jovens de nossa igreja - UPA, UMP e Coro Jovem,
estão se organizando para irem em viagem até o
trabalho missionário entre os Pomeranos.
No ano de 2014 foi feita a primeira viagem, que pela
graça de Deus produziu alguns frutos. Motivados por
isso e a convite da missionária Hilde, temos mais um
desafio pela frente.
A data já está próxima: nossa viagem acontecerá
entre os dias 12 e 15 de novembro, sábado até o
feriado (terça-feira). As inscrições poderão ser feitas
pelo link e vão até o dia 31 de outubro:
https://corojovem.typeform.com/to/mktKDU.

DIPLOMAÇÃO
E MEDALHA DE MÉRITO!
SAF – SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA
"Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos
vivam em união." Salmos 133:1
Reunião Departamental: (Novo departamento)
Hoje, dia 23 às 17 horas na sala da SAF. Vocês
sócias venham participar de nossa reunião
Reunião de Oração:
Terça-feira dia 25/10 às 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Rosa Ziller
Relatora: Rosane Arumaa
Reunião Executiva:
Terça-feira dia 25/10 às 15 horas na sala da SAF
Gastronomia Solidária:
Quarta-feira dia 26/10 às 15 horas teremos mais
uma gastronomia solidária.
Aprenderemos a preparar legumes e vegetais
como enfeites para mesa.
Quem irá dar essa aula será D.Edmar.
Venha participar mais uma vez desse evento com a
SAF.
Inscrições com Valéria pelos telefones - 3213.0203
e 99211.9733

Parabenizamos nosso irmão Prof. Dr. Daniel Cunha
Elias que nessa última segunda-feira, dia 17 de
outubro, foi diplomado como membro afiliado da
Academia Brasileira de Ciências.
Daniel é professor do Departamento de Física da
Universidade Federal de Minas Gerais e foi
indicado como membro da ABC devido às suas
contribuições científicas na pesquisa sobre o
grafeno, desenvolvidas na UFMG e na
Universidade de Manchester, Inglaterra.
Sua afiliação foi aceita no início desse ano e tem
validade de cinco anos.
Igualmente parabenizamos nosso irmão Dr. Silvio
Renato de Oliveira, Coordenador da CorregedoriaGeral de Justiça de Minas Gerais por ter sido
condecorado na última sexta-feira, 21 de outubro,
com a Medalha de Mérito Desembargador Ruy
Gouthier de Vilhena, que é anualmente concedida
às pessoas que venham prestando relevantes
serviços à Corregedoria-Geral de Justiça ou à
Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas
Gerais.
A solenidade aconteceu no Auditório do Primeiro
Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de nossa
Capital Mineira.
Louvamos ao SENHOR por estes queridos irmãos
e oramos para que Deus, em sua infinita
misericórdia e graça, continue sendo louvado
através do testemunho destes servos queridos de
nossa Primeira Igreja. A Deus toda honra e glória!

Nosso Boletim também está disponível através de nosso site, acesse:

www.primeiraipbh.com.br
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CAPÍTULO XI - JEJUM E AÇÕES DE GRAÇA
Art.24 - Sem o propósito de santificar de maneira
particular qualquer outro dia que não seja o dia do
Senhor, em casos muito excepcionais de
calamidades públicas, como guerras, epidemias,
terremotos, etc., é recomendável a observância de

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.

ELEIÇÕES DO CONSELHO
O Conselho realizará a eleição da diretoria 2017 na
primeira segunda-feira do mês de novembro, dia
07. Oremos em favor desta eleição.

ELEIÇÃO DE OFICIAIS
O Conselho de nossa Igreja esteve reunido na
última segunda-feira, 17/10, e dentre outras
deliberações examinou os nomes sugeridos pela
Igreja para o Oficialato.
Os irmãos cujos nomes foram aprovados estão
sendo contatados para em seguida em momento
oportuno serem apresentados à Igreja, bem como
serem instruídos para a Eleição no mês de
dezembro.
Louvamos a Deus pelo grande número de nomes
que foram sugeridos pela Igreja.
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dia de jejum ou, cessadas tais calamidades, de
ações de graças.
Art.25 - Os jejuns e ações de graças poderão ser
observados pelo indivíduo ou família, Igrejas ou
Concílios.

REUNIÕES DE ORAÇÃO!
Todas as segundas-feiras, às 19h30min.
Às terças-feiras às 8h30min e às 14h30min.
Às quintas-feiras às 8h.
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 um momento e venha juntar-se a nós em
oração.
Grandes bênçãos o Senhor tem reservado para
aqueles que o buscam com perseverança, sem
esmorecer, através deste precioso meio, a oração.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1:
Olga Martins Porto
Rua Caldas, 15/302 – Carmo
Tel.: 3281-5719
Equipe 2:
Iraídes Silveira Carvalho
Rua Volta Grande, 313 - Sagrada Família
Tel.: 3046-3784

23/10
Alessandra Siqueira Caquineau
Irizena Corrêa de Souza
Rebeca Heringer Lisboa de Castro
Virgínia Compart Mascarenhas

A Escola Dominical Itinerante, no domingo passado,
16/10, se reuniu na casa de D. Anita Borja, que nos
recebeu com muita alegria e carinho. D. Anita é
membro de nossa igreja há 67 anos, contando hoje
com 102 anos de idade pela graça do nosso bom Pai
Celeste, que a tem sustentado em sua longevidade
numa vida de fé, esperança e testemunho santo.
Louvamos a Deus por sua vida.

24/10
Alexandre Ângelo Silva
Débora Zorzin Gomes
Gabriel Assis Lopes do Carmo
João Henrique de Carvalho Costa
Rafael Nogueira Lima
Wellerson Duarte Neves Oliveira

Irmãos presentes: Pb. Paulo Arumaá, Roberto, Estela,
Érica, Any, Wilson, Pb. Euler Borja, Rev. Delfino, Pb.
Tarcísio, Líva e D. Anita.
Louvamos a Deus por estes irmãos queridos que
incansavelmente levam a palavra de Deus aos lares
neste ministério tão abençoador de nossa Igreja.

25/10
Lenyr Maia Ferreira
Marco Túlio Cerbino Batista
Sérgio Linares Vieira
Zezilda Silva França
26/10
Raquel Pinto Coelho
27/10
Ana Elizabete Pitta Maciel
Claudiane Almeida e Silva Aires
Cláudia Beatriz Rodrigues Simões
Erasmo Borja
Vânia Ribeiro Dias

CULTO PELO BEBÊ
ATENÇÃO PAPAIS:
Data: 05/11/16
Horário: 16 horas
Local: Salão João Calvino
Contato: Miriam miriangherardi@hotmail.com

28/10
Maria Clara Silva Lenza
Mateus Mitraud Barreto Salum
Thessa Cristina Machado de Faria
29/10
Yáskara Regina Lourenço Araujo Fleming
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