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Jesus, a razão da nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL

DIA DO DIÁCONO

Dentre as inúmeras contribuições
teológicas do Reformador João
Calvino, podemos destacar o seu
entendimento quanto ao bem-estar
social, encontrado nas suas ideias
acerca do Diaconato. Calvino tinha o
Ofício de Diácono em alta
consideração, sendo os diáconos
Oficiais da Igreja responsáveis pela
assistência aos mais necessitados. Ele
insistiu que eles fossem versados na fé
cristã, uma vez que, no decurso do seu
ministério, muitas vezes teriam de
oferecer conselhos e conforto
espiritual. Na realidade os Diáconos na
Genebra de Calvino devem ter sido
peritos no que hoje denominamos
serviço social, bem como em assistência
pastoral.
Existem duas fontes principais para os
ensinos de Calvino acerca do
Diaconato. A primeira dessas fontes são
“As Institutas”, especialmente a partir
da edição definitiva, publicada em 1559
(a tradução francesa foi publicada no
ano seguinte). Em segundo lugar as
“Ordenanças Eclesiásticas”, que ele
redigiu em 1541, sua "primeira
contribuição concreta para a reforma
da assistência social" em Genebra.
Ainda há uma fonte adicional, que são
os seus sermões em 1 Timóteo,
publicados em 1561.
O Diácono (diákonos, em grego) é o
servo que coopera com aqueles que se
dedicam à oração e ao ministério da
palavra e os primeiros irmãos a exercer
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este nobre Ofício foram nomeados
assistentes dos Apóstolos (At 6.1-6). O
ministério das mesas não substitui o
ministério da palavra, nem o ministério
da palavra dispensa o ministério das
mesas, pois nenhum desses ministérios
é superior ao outro, sendo ambos
ministérios cristãos que exigem
pessoas cheias do Espírito Santo para
exercê-los. A única diferença está na
forma que cada ministério assume,
exigindo vocação, dons e chamados
diferentes.
Paulo afirma em 1Tm 3.13: “Pois os que
desempenharem bem o diaconato
alcançam para si mesmos justa
preeminência e muita intrepidez na fé
em Cristo Jesus.” Não somente João
Calvino, mas os demais reformadores
deram grande importância ao
diaconato em seus estudos, enfatizando
sempre o valor do trabalho assistencial
e de amparo aos necessitados, bem
como o preparo espiritual dos Oficiais
que devem possuir bom conhecimento
da fé cristã para o conforto espiritual
dos atendidos.
Conforme o artigo 25 da Constituição
da Igreja Presbiteriana do Brasil (CIIPB), a Igreja exerce suas funções na
esfera da doutrina, governo e
beneficência, mediante Oficiais que se
classificam em Ministros do Evangelho
ou Presbíteros Docentes, Presbíteros
Regentes e Diáconos (nessa ordem).
Esses últimos são eleitos pela Igreja

para dedicarem-se especialmente à
arrecadação de ofertas para fins
piedosos, ao cuidado dos pobres,
doentes e inválidos e à manutenção da
ordem e reverência nos lugares
reservados ao serviço divino (Art. 53 da
CI-IPB). Como vimos no início do texto,
João Calvino deu grande importância
ao diaconato em seus escritos e
enfatizou o valor do trabalho
assistencial e de amparo aos
necessitados.
Dentre tantas atitudes que devemos
tomar para com nossos Diáconos,
recomendamos as seguintes:
a) Orar por eles e seus familiares;
b) Ensinar aos nossos familiares, pela
palavra e pelo exemplo, a importância
deste Ofício;
c) Receber com mansidão as
orientações da parte deles, para o bom
andamento do serviço divino;
d) Cumprimentá-los sempre que
possível e não só na hora da
necessidade; e
e) Cooperar no que for possível, para o
bom desempenho do ofício diaconal.
O Diácono, ofício concebido na Igreja
primitiva, desempenha um papel
essencial na dinâmica e vida das Igrejas
presbiterianas. Esses homens são
definidos na Bíblia como pessoas de
boa reputação, cheias do Espírito e de
sabedoria, respeitáveis, de uma só
palavra e irrepreensíveis (Atos 6).
Valorizando este Ofício, no Calendário
Eclesiástico da Igreja Presbiteriana do
Brasil, o dia 09 de julho foi escolhido
como o Dia do Diácono, por ser

aniversário da ordenação dos primeiros
Diáconos Presbiterianos no Brasil no
ano de 1866, portanto, há 156 anos.
É importante ressaltar que em nossa
Denominação não há gradação de
autoridade entre os Ofícios, nem
distinção de importância entre os
Oficiais, sendo merecedores do nosso
respeito, consideração e atenção todos
os que desempenham o Oficialato,
atentando para a determinação bíblica:
“Obedecei aos vossos guias e sede
submissos 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)
Nosso desejo é que Deus abençoe toda a
nossa Junta Diaconal, dando a cada
Diácono o privilégio de servir a Deus
com integridade e reverência. Em
gratidão a Deus pelas vidas destes
valorosos servos, nos Cultos deste
domingo oraremos em favor dos
queridos Diáconos, rogando que Deus
abençoe suas esposas e filhos e supra
suas necessidades, dando a todos
amorosa paciência pelas ovelhas do
SENHOR, sabendo que “logo que o
Supremo Pastor se manifestar,
recebereis a imarcescível coroa da
glória.” (1Pe 5.4)
Amados diáconos: Parabéns pelo seu
Dia!
Do Pastor e conservo,
Rev. Edson Costa Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
“.Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa
preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus.” (1Tm 3.13)
Neste domingo comemoramos o Dia do Diácono. Mas, o que é ser um Diácono? Ser
Diácono é ser amoroso, dedicado, simpático e prestativo, que percebe as necessidades da
Igreja e colabora servindo para seu desenvolvimento e aperfeiçoamento, em Cristo Jesus.
Quando vemos Diáconos, contemplamos homens que amam e cooperam com a Igreja,
sendo uma grande bênção para todos os membros.
Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, capacite os Diáconos de nossa amada Igreja
a servi-la com alegria e zelo.
Parabéns, queridos Diáconos.
“... e diáconos que vivem em Filipos graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso pai, e
do Senhor Jesus Cristo.” (Filipenses 1.1b-2)
Nesse mês também comemoramos o Mês dos Pastores Jubilados e das viúvas de Pastores.
Então, prestamos nossa homenagem às viúvas: D. Maria Braz, viúva do Rev. Geraldo Braz,
D. Zilá, viúva do Rev. Daniel Luiz, Irlea, viúva do Rev. Adelonis e D. Cenyr, viúva do Rev.
Obedes.
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ESCALA DE PLANTÃO DA JUNTA DIACONAL
Hoje: Carlos Galvão, Claudio Murilo, Rodrigo Pitta, Emerson Cunha, Vinicius
Nascimento e Valter Lopes
Reunião de Oração, segunda-feira, 11/07: Vinícius Alves
Estudo Bíblico, quinta-feira, 14/07: César
Sexta Jovem, 15/07: Paulo Falcão
Sábado, 16/07: Emerson Ávila e Hildemar

PRIORIZE A ORAÇÃO EM SUA VIDA
“Não andeis ansiosos por coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as
vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede
todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.” (Fp 4.6-7)
Charles H. Spurgeon dizia que o melhor remédio para a ansiedade é a oração. Por isso, não
deixemos de usufruir desse meio tão precioso deixado por Deus para dialogarmos com Ele,
lançando sobre o SENHOR toda a nossa ansiedade, certos de que Ele tem cuidado e cuidará de
nós (1Pe 5.7). Para o Reformador João Calvino a oração não podia ser realizada sem disciplina.
Ele escreveu: “Se não fixarmos certas horas do dia para a oração, ela escapará facilmente de
nossa memória”. Assim, na sua agenda diária não pode faltar um horário para o diálogo com
Deus através deste precioso meio de Graça.
Pensando na importância desses momentos, nossa Igreja tem Reuniões de Oração, às segundasfeiras, conforme informamos, a seguir:
Das 19h30 às 20h30, no Salão João Calvino, com entrada pela rua Ceará.
Das 19h30 às 20h30, pela plataforma virtual Zoom. O link é encaminhado aos Grupos de
WahtsApp da Igreja momentos antes da reunião, por volta das 19h.
Participe conosco deste momento de enlevo espiritual.
QUINTA-FEIRA, DIA DE ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO
Às quintas-feiras temos nossos Estudos Bíblicos Doutrinários, de forma presencial, no horário
das 19h30 às 20h30. Os irmãos que não puderem vir ao Templo poderão acompanhar os
Estudos pelo canal da Igreja no Youtube.
Participe conosco e cresça em graça e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.

USO DE MÁSCARAS
A Prefeitura de Belo Horizonte voltou a exigir o uso de máscaras em local fechado e como
Corpo de Cristo, devemos zelar pelo bom testemunho e cooperar com o poder público
municipal, usando esse acessório nas atividades em nossa Igreja.
Continuemos orando para que Deus possa erradicar esta Covid da humanidade, pois Ele é o
Todo Poderoso e haverá de nos conceder essa bênção no tempo determinado por sua
Soberania.
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UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)
IRA
“E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção.
Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda
malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos
uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou” (Ef 4.30-32).
A ira é uma das forças mais destrutivas que podem ser desencadeadas em um lar e já por
volta do ano 14 a.C, o poeta e filósofo romano Horácio dizia que “a ira é uma loucura
breve”. Mas quando um homem recobra a razão após um acesso de ira, ele tem plenas
condições de se arrepender do dano que porventura causou, embora reparar o dano seja
frequentemente mais difícil do que o mero desejo de fazer reparação. A ira é uma das
forças mais destrutivas que podem ser desencadeadas em um lar até mesmo cristão. Mas
a menos que tenhamos alguma ideia bíblica de como é a ira piedosa, não teremos como
nos arrepender de nossa ira impiedosa.
A Bíblia não nos diz que Jesus estava irado quando limpou o templo (Mc 11.15-17),
embora ele provavelmente estivesse e o Senhor nunca cometeu pecado. Então, a respeito
da ira justa devemos considerar três aspectos: a razão para irar-se, o que acompanha
essa ira e os seus resultados. O que provocou a ira do Senhor foi a dureza do coração dos
homens, mas aquela ira foi acompanhada de compaixão, não de uma fúria incontrolável.
Por fim precisamos lembrar a natureza judicial da ira na Escritura à medida que a justiça
é executada. Observe o fluxo do argumento entre Romanos 12.19 e 13.4. “Não vos
vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira” é o que nos é dito (Rm 12.19). Mas
quem é o agente de tal ira? O Magistrado é servo de Deus nisso (Rm 13.4) e eis porque
evitamos a vingança pessoal, ao mesmo tempo em que nos sentimos livres para chamar a
Polícia.
Havendo dito tudo isso, nosso problema mais comum não é como lidar com a ira justa.
Temos de lidar com explosões de temperamento, explosões injustificáveis. Muitos pais
têm destruído seus filhos com tais acessos de ira e como acontece com outros pecados,
esse também traz más companhias. Ele é uma das obras da carne (Gl 5.20) e aqueles cuja
vida é caracterizada pela ira, não herdarão o reino de Deus (Gl 5.21). Demonstrações de
ira e falta de temperança num lar cristão são o equivalente moral de ter revistas
pornográficas expostas sobre a mesa do café ou de trazer produtos roubados para
mostrar à família durante o jantar. As pessoas cujas vidas são caracterizadas pela ira não
irão para o céu e frequentemente seus filhos abandonam a fé, pela hipocrisia de pais que
são incoerentes entre o que dizem crer e aquilo que praticam.
Deus tem um projeto para a família cristã e a ira trabalha para frustrar tal projeto, pois “a
ira do homem não opera a justiça de Deus” (Tg 1.20).
Confiança em Jesus, Entusiasmo na Ação e União Fraternal.
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CONVITES
1. Convidamos os homens da PIPBH a fazerem parte de nossa UPH. Por favor informem
os números de seus telefones a algum membro da Diretoria para que possamos incluí-lo
no nosso grupo de WhatsApp e atualizá-lo dos motivos de oração e programações;
2. Convidamos os amados irmãos para interceder pelas mamães, por nossos Pastores ao
longo desta semana (Rev. Edson, Rev. Eduardo, Rev. Élcio, Rev. Marco Antônio e Rev.
Rogério) e pelo Seminarista Felipe, tão importantes em nossa vida;
3.Convidamos também para o Culto na Congregação Nova Suíça, domingo 17/07, às
17h30, quando nossa UPH conduzirá aquele serviço de adoração
UNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANA (UMP)
CLUBE DO LIVRO
Uma vez por mês, com aviso prévio nos Grupos da Mocidade, a partir das 18h dos sábados,
temos “O Clube do Livro” no Salão Social João Calvino. Naqueles momentos nossa juventude se
reúne para discutir um capítulo de um livro cristão previamente acordado, buscando entender
quais lições e aplicações podemos levar para o cotidiano com o Senhor Deus e com o próximo.
Separe esse tempo em sua agenda e venha estar conosco!
O livro que está sendo lido no momento é “Cristianismo Puro e Simples”, de C. S. Lewis. Para
mais informações, faça contato por whatsapp com nosso irmão João Pedro Vitral, que também é
o Coordenador desse grupo, pelo número (31) 99700-7988.
CASAMENTO RENATA E CAIO
Neste momento de grande alegria, que é o casamento de nossa filha Renata Bueno com Caio
Freitas Malaquias, convidamos toda Igreja para a cerimônia no dia 16 de julho, às 16h, no templo
de nossa Igreja.
Diácono Natanias e Maria Guilhermina
POR QUE SER MEMBRO DA IGREJA?
• Porque é bíblico.
Jesus estabeleceu a Igreja e todos os Apóstolos realizaram seu ministério por meio dela. A vida
cristã no Novo Testamento é uma vida na Igreja e hoje os cristãos devem esperar e desejar o
mesmo.
• A Igreja é cada um de seus membros.
No Novo Testamento ser uma “Igreja” é ser um de seus membros. Leia Atos dos Apóstolos e você
verá esta verdade, afinal, Jesus veio buscar e reconciliar sua Igreja consigo mesmo.
• Para ter acesso à Ceia do SENHOR.
Ser membro da Igreja é um pré-requisito para a Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor é uma refeição
para a Igreja reunida, ou seja, para os membros (veja 1Co 11.20, 33). Ao se tornar membro da
Igreja, você tem acesso à Ceia do Senhor, verdadeiro banquete espiritual.
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LEIA O BOLETIM DA IGREJA
Os Boletins estão no “aplicativo (app)” da Igreja, no Site e são enviados para os e-mails dos
Membros ou para qualquer pessoa que desejar recebê-los semanalmente.
Se você ainda não “baixou” o app da Igreja, informamos que ele está disponível nas lojas
virtuais de aplicativos para telefones móveis. Para "baixá-lo", digite "Primeira IPBH” em
qualquer dessas lojas. O aplicativo inclui a Bíblia, versículos bíblicos diários, o Hinário
Novo Cântico, o Boletim Semanal da Igreja e as Liturgias dominicais, além de notícias e
comunicados urgentes, como por exemplo Notas de Falecimento.
Caso não tenha e-mail, nem deseja baixar o aplicativo, temos a opção do Boletim impresso,
disponível à porta da Igreja, juntamente com as Liturgias dos Cultos.
É importante que você leia o Boletim para conhecer os fatos da vida da nossa amada Igreja.
Sem desmerecer estes tempos de redes sociais e comunicações rápidas, o Boletim é o
ÓRGÃO OFICIAL DE INFORMAÇÃO DA IGREJA, feito com muito carinho e dedicação
para uma informação clara e segura à Congregação da PIPBH. Além disso, no Boletim você
encontra a “Palavra Pastoral” para sua edificação e crescimento no conhecimento do
Senhor Jesus. Portanto, leia o Boletim e seja informado e abençoado.

NOVA CLASSE DE CATECÚMENOS
PREPARE-SE PARA SE TORNAR MEMBRO DA IGREJA
Para aqueles que têm frequentado nossa Igreja e desejam se tornar membros comungantes,
temos a Classe de Catecúmenos, onde ministramos aulas com as principais doutrinas bíblicas,
segundo a visão da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), com vistas à pública Profissão de Fé.
Nesta Classe você conhece nossa identidade como Igreja de Cristo, desde as origens da IPB na
Reforma Protestante do século XVI, forma de governo, forma de Culto e convicções
doutrinárias.
Aos interessados em participar da Classe no segundo semestre, informamos que o início das
aulas será no domingo 24/07, não sendo necessária inscrição prévia, bastando dirigir-se à Sala
301 (3º andar), no horário da Escola Dominical (09h30).
Aguardamos você com muita alegria!

PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa pontualidade. Entendemos que esta atitude também é uma forma de
honrar a Deus quando lhe prestamos Culto. Procure chegar com antecedência e utilize os
minutos que antecedem o culto para se preparar em oração para, no momento deste serviço
santo, dedicar-se a Deus de maneira conveniente e agradável a Ele.
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CHAMADO À PRESENÇA DO SENHOR
"Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações". (Sl 46.1)
Na última terça-feira, dia 05, foi chamado à presença do SENHOR aos 100 anos o Pr.
José Teixeira Alves Neto, pai de nossa irmã Mayla, esposa de nosso irmão Davi Brasil
Rocha, que é filho do Pb. Hudson Rocha e Alda.
O Pastor José Teixeira era Metodista, Igreja na qual construiu uma linda história de fé,
deixando um grande legado de serviços prestados ao Reino de Deus.
O velório e o culto fúnebre aconteceram na quarta-feira, 06, na Igreja Metodista
Congregacional, seguido de sepultamento no Cemitério Parque da Colina.
Nosso Pastor, Rev. Edson, esteve presente no Culto levando nosso abraço e
condolências à família enlutada, a quem expressamos nossos sinceros sentimentos, em
especial à nossa irmã Mayla.
Que o Espírito Santo, o bendito Consolador, amenize a dor da separação com o seu
bálsamo suavizador de consolo. Pedimos a Igreja orações em favor dos queridos
irmãos e de seus familiares.

SANTA CEIA, O SACRAMENTO DA PERMANÊNCIA
Na Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo temos dois Sacramentos, que são o
Batismo e a Ceia. O Batismo é o Sacramento da iniciação e a Ceia é o Sacramento da
permanência, sendo a Ceia um sinal visível da Graça invisível, dizia Agostinho.
A Confissão de Fé de Westminster assim nos diz quanto ao Sacramento da Ceia do
SENHOR: “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...” (CFW XXIX.1).
Na ministração da Ceia temos a reunião da Família da Fé em torno da mesa do Senhor
Jesus, partindo o pão e compartilhando de união e intimidade. As pessoas reunidas
para essa refeição são diferentes umas das outras, expressam diversidade, mas estão
ligadas na unidade produzida pelo Espírito mediante o sangue da aliança, derramado
em favor delas.
Hoje, por ocasião dos Cultos Matutinos e Vespertino, estaremos ao derredor da Mesa
do Senhor para este banquete espiritual. Venham à Mesa, convida o SENHOR.
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ANIVERSARIANTES
10/07
Artur Bernardes Borja
Cássio Rodrigues Pereira
Getúlio Vernuto de Oliveira Souza
Marcela Bernardes Borja
Paulo Henrique de Azevedo Morais
Ruth Marinho de Carvalho
Samuel Bernardes Borja
11/07
Larissa Gonçalves Rezende
Luiz Antônio Machado
Marco Túlio Caldeira Figueiredo
Patrícia Paes Rocha Lopes
Rafael Dias de Araújo Goulart Leal
Ricardo Domiciano Ferreira
12/07
Gláucia Magda Alves Santos de Paula
13/07
Diva de Souza e Silva Rodrigues
Raquel Morais da Costa
14/07
Elani Ferreira de Assis Figueiredo
Vanda Lucia Goulart Inóue
15/07
Isabella Teixeira Gerlach
Mara Vanessa de Souza
Moema Coelho Lopes
Simone Vilela Paes
Sirlene Ides Soares de Resende
16/07
Cairo Costa Duarte
Emerson Rodrigues de Ávila
Maria Antônia Cioglia Carvalho de Oliveira
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