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A SANTIDADE DE DEUS
Rev. Edson Costa Silva
Bibliografia – Teologia Concisa – J.I.Packer

“Eu sou o SENHOR, vosso Deus; portanto, vós vos
consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo...”
Levítico 11.44
Quando a Escritura chama “santo” a Deus, ou a
pessoas individuais da Divindade (como ela
frequentemente faz: Lv 11.44,45; Js 24.19; 1 Sm 2.2;
Sl 99.9; Is 1.4; 6.3; 41.14,16,20; 57.15; Ez 39.7; Am
4.2; Jo 17.11; At 5.3,4,32; Ap15.4), a palavra significa
tudo a respeito de Deus que o coloca separado de
nós e faz dele objeto de nossa reverência, adoração e
temor.
Ela cobre todos os aspectos de sua grandeza
transcendente e perfeição moral, e, assim, é um
atributo de todos os seus atributos, salientando a
“Divindade” de Deus em cada ponto. Cada faceta da
natureza de Deus e cada aspecto de seu caráter
pode apropriadamente ser chamado santo,
precisamente porque Ele é santo.
A essência do conceito, porém, é a pureza de Deus,
que não pode tolerar qualquer forma de pecado (Hc
1.13) e, por isso, impõe aos pecadores a constante
auto contrição em sua presença (Is 6.5). Justiça, que
significa fazer em todas as circunstâncias coisas que
são corretas, é uma expressão da santidade de Deus.
Deus manifesta sua justiça como legislador e juiz, e
também como guardador da promessa e perdoador
do pecado. Sua lei moral, que requer conduta que se
equipare à sua própria, é “santa, justa e boa” (Rm
7.12). Ele julga justamente, de acordo com o mérito
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real (Gn 18.25; Sl 7.11; 96.13; At 17.31). Sua “ira”,
isto é, sua ativa hostilidade judicial ao pecado,
totalmente justa em suas manifestações (Rm 2.5-16),
e seus “julgamentos” específicos (castigos
equitativos) são gloriosos e dignos de louvor (Ap
16.5,7; 19.1-4).
Toda vez que Deus cumpre a promessa de sua
aliança, agindo para salvar seu povo, pratica um
gesto de “equidade”, isto é, justiça (Is 51.5,6; 56.1;
63.1; 1 Jo 1.9). Quando justifica os pecadores pela fé
em Cristo, Ele o faz com base na justiça aplicada, isto
é, o castigo de nossos pecados na pessoa de Cristo,
nosso substituto; portanto, a forma tomada por sua
misericórdia justificadora mostra que Ele é absoluta e
totalmente justo (Rm 3.25,26), e nossa própria
justificação se revela judicialmente justificada.
Quando João diz que Deus é “luz”, não havendo nele
treva alguma, a imagem está afirmando a santa
pureza de Deus, o que torna impossível a comunhão
entre Ele e o profano intencional, e requer a busca da
santidade e retidão de vida como objetivo central do
povo cristão (1 Jo 1.5-2.1; 2 Co 6.14-7; Hb 12.10-17).
A convocação dos crentes, regenerados e perdoados
que são, a praticarem uma santidade que se equipare
a própria santidade de Deus, e desta forma
agradando a Ele, é constante no Novo Testamento,
como certamente o foi no Velho Testamento (Dt 30.110; Ef 4.1-5.14; 1 Pe 1.13.22). Porque Deus é santo,
o povo de Deus deve também ser santo. Santo
sereis, porque eu o SENHOR sou santo.

SAF – SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA

UMP - UNIÃO DE MOCIDADE
PRESBITERIANA

"E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão
que tenho para retribuir a cada um segundo as suas
obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, o
Princípio e o Fim. Apocalipse 22:12 -13

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.

Reunião de Oração:
Terça-feira dia 11/10 às 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Rosa Ziller
Relatora: Rosane Arumaa
Venha você desfrutar desta rica oportunidade que Deus
nos concede.

Se você ainda não participa, não perca essa
oportunidade. Esperamos por você.

12 de outubro - Dia da Criança
«O adulto em miniatura" de tempos passados, de quem
se exigia postura e comportamento de "gente grande"
nada mais é que um ser indefeso e frágil, que inspira
cuidados e requer, desde a mais tenra infância,
orientação firme e segura, permeada de carinho e amor.
Pais responsáveis e, mais ainda, tementes a Deus
alicerçam a criação dos filhos sobre a Rocha.
Ensinamentos frágeis e, pior ainda, sem a força do
exemplo, estão sobre a areia, onde batem as ondas do
mar e os levam para todo lado.
Teorias modernas dizem: "Não diga não a seus filhos. O
não é traumatizante."
Vejamos as ordens do Pai a Seus filhos: "Não terás
outros deuses...Não matarás...Não furtarás...Não dirás
falso testemunho..."
Outro engano: "Não dê ordens. Negocie."
Perguntamos: Você entregaria seu carro, ou qualquer
outro bem, para ser negociado por seu filho? Ele o
trocaria por balinhas...
Claro que não estamos falando de autoridade paterna ou
materna inflexível e cruel, mas de autoridade convicta,
ao mesmo tempo serena e forte, porque os pais
conhecem onde está a fonte, a Palavra de Deus e
sabem em Quem têm crido, fruto de uma vida aos pés
do Senhor. Não só ensinar o caminho em que devem
andar, mas ensiná-los no caminho. O melhor ensino é o
exemplo. Jesus é o Caminho.
O tempo é precioso. Gastem-no com o que realmente
importa.
Queridas crianças, queridos pais, sejam felizes! Sejam
ricamente abençoados!
Aqui ficam as orações da SAF.

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.
Viagem Pomeranos
No feriado da Proclamação da República entre os
dias 12 e 15 de novembro, o Coral Jovem estará
em viagem missionária aos Pomeranos, povoado
situado no interior do estado do Espírito Santo.
Para a viagem será cobrada uma taxa e será
necessário possuir ou pegar emprestada uma
barraca.
Quem tiver o interesse de participar procure a
diretoria do Coral Jovem.
Congregação Belém
No feriado do dia 12/10, de 09h às 12h, faremos
atividades voltadas para as crianças e famílias da
comunidade da Congregação Belém.
Serviremos lanche, haverá atividades de recreação,
louvor a Deus, pregação da Palavra.
Não deixe de participar, contamos com a
participação de toda a juventude.
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ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje:
Equipe 1:
Eny Augusta V. de Oliveira
Rua Emilio Vasconcelos Costa, 152 – Cruzeiro
Tel.: 3223-2065
Equipe 2:
Marina de Ávila Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel.: 3261-6074
Próximo domingo:
Equipe 1:
D. Anita Soares Borja
Rua Ubá, 675 – Floresta
Tel.: 3444-4880
Equipe 2:
Jandira Ferreira Lima
Rua da Matriz, 129/A - Venda Nova
Tel.: 3451-4430

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: José Carlos, José Maria, José L. Espeschit,
Natanias, Sérgio Maciel, Zuelton, William
Fernandes, João
Segunda-feira: Eder Mota
Quinta-feira: Armando Melillo
Sexta-feira: Cláudio Murilo

ESTUDOS BÍBLICOS
COM ATLETAS DA ASPACAM
Nesta semana iniciamos um momento de estudo
bíblico com os atletas apoiados pela ASPACAM.
A iniciativa foi de nosso querido irmão e atleta
Felipe Marinho. O Pb. Valério conduziu o estudo.
Louvamos a Deus por esta iniciativa.
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SÉRIE DE SERMÕES
OFICIALATO NA IGREJA!
“Fiel é a palavra: Se alguém aspira
ao episcopado, excelente obra almeja”.
1 Tm 3.1
A eleição de oficiais é uma responsabilidade
corporativa. Desde o período apostólico, quando as
primeiras igrejas foram organizadas, foi estabelecido
o método de escolher os seus oficiais por meio de
eleição.
Atos 14 registra 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). Portanto,
não se deve fazer a escolha sem preparo prévio e
oração.
Com o objetivo de conscientizar e preparar a Igreja
para a eleição de seus oficiais, uma vez que no inicio
de dezembro teremos Assembleia para eleição de
Presbíteros e Diáconos em nossa Igreja, o Rev.
Edson iniciou no domingo passado uma série de
sermões sobre a importância de recorrer aos
princípios da Palavra para a escolha daqueles que
exercerão o oficialato na Igreja de Cristo.
Oremos e participemos!

PRINCÍPIOS DE LITURGIA DA IGREJA
PRESBITERIANA DO BRASIL
CAPÍTULO IX - VISITAÇÃO DE ENFERMOS
Art.21 - Os crentes enfermos devem ser visitados
pelo pastor e pelos oficiais, que os confortarão e

VISITA PASTORAL
Conforme vimos no princípio de liturgia acima, os
crentes podem e devem pedir visitas aos oficiais da
Igreja.
Portanto, reiteramos o princípio, se você deseja
receber uma visita dos oficias de nossa Igreja
manifeste seu desejo.

REUNIÕES DE ORAÇÃO!
Todas as segundas-feiras, às 19h30min.
Às terças-feiras, a SAF (Sociedade Auxiliadora
Feminina) conduz dois momentos de oração: às
8h30min e às 14h30min.

instruirão com a leitura de textos bíblicos, cânticos
de hinos e oração.
Parágrafo Único - A obrigação de visitar os
enfermos só se torna formal quando o crente pedir
a visita.

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

Às quintas-feiras temos a reunião de oração
conduzida pelo Pb. Cassiano e sua esposa
D. Marta, às 8h.

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.

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.

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

Separe um momento e venha juntar-se a nós em
oração.

Conjunto Orquestral de Sinos
Ensaios todas as quartas-feiras às 20h.

Grandes bênçãos o Senhor tem reservado para
aqueles que o buscam com perseverança, sem
esmorecer, através deste precioso meio, a oração.
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Sugestão de Nomes para a Eleição de Oficiais
da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.
“Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja”. 1 Tm 3.1

Amados irmãos!
Como tem sido de conhecimento de todos os
membros de nossa Igreja, estamos nos preparando
para as eleições dos oficiais Presbíteros e Diáconos
no mês de dezembro do corrente ano.
Você que é membro de nossa Igreja, tem até o
terceiro domingo deste mês, 16/10, para fazer sua
sugestão.
É importante observar os procedimentos aprovados
pelo Conselho quanto à sugestão de nomes e
consequente avaliação do Conselho.
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);
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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 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 (Art. 111 da Constituição da
Igreja Presbiteriana do Brasil).
3 – Da Instrução dos Candidatos
Os candidatos aprovados pelo Conselho serão
orientados inicialmente quanto às responsabilidades
éticas, doutrinárias e ministeriais do Oficialato.
Após terem sido orientados, poderão rejeitar sua
candidatura.
Os que aceitarem, serão apresentados à Igreja.
Faça a sua sugestão ainda hoje! À porta da Igreja
temos os formulários e um gazofilácio separado para
receber sua indicação.
Caso necessite, procure os diáconos à porta que
prontamente estarão prontos a fornecer maiores
esclarecimentos.
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Nosso Boletim também está disponível através de nosso site, acesse:

www.primeiraipbh.com.br
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MINISTÉRIO DE CASAIS
22 DE OUTUBRO!
“Eu, e a minha casa, serviremos
ao SENHOR”, Js 24.15

No quarto sábado do mês de outubro, dia 22, às
19h30min, no salão social de nossa Igreja, o Ministério de
Casais promoverá mais um encontro.
Tema: “Quando as lutas chegam”.
Preletor: Pb. Marcos Vieira.
Convidamos a todos os casais para participarmos juntos
deste momento de edificação espiritual.

CEIA DO SENHOR
A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em
sua expectação. Hoje, 09/10, segundo domingo do
mês, nos cultos matutino e vespertino, estaremos ao
derredor da Mesa do Senhor, para participarmos
deste banquete espiritual. Preparemo-nos, pois, para
este singular momento!

VIAGEM DO REV. EDSON
O Conselho de nossa Igreja concedeu ao Rev.
Edson 7 dias de descanso.
Nosso pastor viajou junto com sua família e
gozará deste período de férias. Estará ausente
entre os dias 08 a 15/10.
As necessidades pastorais neste período serão
atendidas pelo Rev. Rogério Bussinger. O Rev.
Edson retornará para os trabalhos no próximo
domingo dia 16/10.
Oremos em seu favor!

9

NOTAS DE FALECIMENTOS
“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem
presente nas tribulações”. Sl 46.1
Faleceu no último dia 03/10 D. Geanne
Nascimento, mãe do Gabriel, jovem de Conselheiro
Lafaiete, que estuda aqui em Belo Horizonte e
frequenta a nossa Igreja. Nossos irmãos Pb.
Erdman, Bárbara, Hildemar Neto e Marise viajaram
a Conselheiro Lafaiete para estar com esta querida
família neste momento de dor. Que Deus em sua
bondade e misericórdia esteja sempre com sua
destra de consolação estendida a esta querida
família.
Comunicamos com pesar, o falecimento de D.
Conceição de Jesus Xambre de Oliveira, mãe de
nossa querida irmã Mirian Xambre, esposa do Diác.
Antônio Augusto (Tony). O corpo de D. Conceição
foi velado e sepultado no Cemitério Parque da
Colina na última quinta-feira, dia 06/10. Esteve
representando nossa Igreja e levando uma palavra
de consolo, o nosso pastor Rev. Edson,
acompanhado de vários irmãos de nossa Igreja e
também do coral masculino que cantou no culto
fúnebre.
À toda família enlutada, e em especial, à nossa
querida irmã Mirian, expressamos nossos mais
sinceros sentimentos, rogando ao Senhor doador e
mantenedor da vida, o consolo de seu Santo
Espírito.
Faleceu na madrugada de quinta-feira, 06/10, o
Rev. Elben Lens César. Depois de quase um mês
internado no Hospital Madre Tereza, em virtude de
uma queda sofrida em 7 de setembro quando bateu
com a cabeça gravemente. Nossa Igreja orou
incessantemente em favor do Rev. Elben neste
período e agora neste momento de luto devemos
continuar orando por esta querida família. O culto
fúnebre aconteceu na Igreja Presbiteriana de
Viçosa na sexta-feira dia 07.
Aos filhos, genros, netos, bisnetos e a toda família
“ultimato”, expressamos nossos sinceros
sentimentos rogando ao SENHOR doador e
mantenedor da vida que console estes corações.
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09/10
Gabriel Catizani Faria Oliveira
10/10
Carlos Francisco Borja
Raquel Christina Boy Paiva
12/10
Gessilana Eler Ramos
Sabrina Coutinho Bernardes
13/10
Marcia Blumer
14/10
José Antonio Lizardo
Rilker Adan Lima Faria
Sonia Gibram Silva
Tito Flávio da Silva
15/10
Christiano Simões Pena
Fabiana Soares de Oliveira Morais
Heloisa Helena Silva Moreira
João Ferreira Dias
Keila Mary Ferreira Santana Purcino
Leandro Pinho Marques
Luiz de Oliveira Neto
Maria Alba Bambozzi da Silveira
Márcia Amorim dos Santos
Müller Carvalho dos Santos

