Domingo,
2 de outubro de 2016

PROCEDIMENTOS PARA ELEIÇÃO DE OFICIAIS DA PRIMEIRA IGREJA
PRESBITERIANA DE BELO HORIZONTE EM DEZEMBRO DE 2016
Prolegômenos
Quanto a Importância de Elegermos Homens
Qualificados
O Apóstolo Paulo nos ensina que o desejo de servir
como um Oficial na Igreja é uma digna aspiração.
Dirige-se ele a Timóteo escrevendo a sua primeira
carta ao seu filho na fé, e no capítulo três registra as
exigências requeridas para que alguém seja recebido
como Presbítero ou Diácono na Igreja de Jesus
Cristo.
Afirma que “se alguém aspira ao episcopado,
excelente obra almeja”, e, então, acrescenta 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; 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 da verdade. (1 Tm 3.15).
Paulo tinha, e nós devemos também ter, uma elevada
perspectiva e visão da Igreja de Deus como povo de
Deus, o Novo Israel (Gl 6.16; 1 Pe 2.9), o templo de
Deus (1 Co 3.16), a coluna e fundamento das grandes
verdades do Evangelho (1 Tm 3.15).
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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 ao reino visível de Deus, bem como
afastá-las deste povo, se necessário.
Assim, é espiritualmente sábio buscar o discernimento
dado por Deus, para que tenhamos entre nós aqueles
líderes espirituais que preencham com dignidade
estes ofícios sagrados que requerem tamanha
responsabilidade. A eleição de um Oficial da Igreja de
Jesus Cristo não pode ser tomada levianamente.
Quanto as Qualificações para os Oficiais na Igreja
de Jesus Cristo
Assim como Deus vocaciona, também capacita, e
expõe estas qualificações em Sua Santa Palavra, de
maneira que a Igreja confirme a vocação de Deus
escolhendo estes homens. O fato é que não há
vocação divina sem a devida confirmação por parte
da Igreja. Isto é bom, pois, não é algo simplesmente
subjetivo, mas, se objetiva na confirmação do Corpo
de Cristo.
Sendo assim, Deus apresenta as qualificações do
Oficial que devem ser orientadoras na sua escolha,
confirmando a vocação divina.
Quais são estas qualificações? Como devem ser
adornadas as vidas dos Oficiais na Igreja de Deus?

Portanto, é imperativo que os homens que lideram o
povo de Deus possuam altas qualificações, alistadas
pelo Apóstolo Paulo na Primeira carta a Timóteo e na
carta a Tito.

O Apóstolo Paulo responde a estas perguntas.
Começa ele dizendo que o Oficial deve ser
irrepreensível em relação aos pontos que ele a seguir
menciona:

Além disso, Paulo alerta para o perigo dos “lobos
vorazes” que, conforme adverte, “entre vós
penetrarão” e “não pouparão o rebanho. E que, dentre
vós mesmos, se levantarão homens falando cousas
pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles” (At
20.28-31). Homens espiritualmente fortes precisam
ser encontrados e dados por Deus para proteger o
“rebanho” de Deus contra tais ataques.

Irrepreensível no Governo do Lar
Marido de uma só mulher, em outras palavras,
homem que centralize seu amor conjugal à sua
esposa (... como seria o testemunho da esposa em
relação à vida de seu marido?). Tendo filhos que
participem da fé cristã 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, propenso a espancar ou
violento e de sórdida ganância. A seguir Paulo mostra
como deve ser o comportamento do Oficial da Igreja do
Senhor: 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. Deve ser hospitaleiro, que significa
literalmente “o que ama as pessoas estranhas”. A
segunda palavra de que se utiliza tem o seguinte
significado “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 mesmo. Deve ser sóbrio. Sim, prudente,
auto-controlado, não ébrio. Justo e santo. Quando
falamos de justiça e santidade deparamo-nos com a
afirmação bíblica de que “não há um justo sequer”. 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 a outros, deve,
em primeiro lugar dominar-se a si mesmo. O Apóstolo
Paulo termina demonstrando que o segredo de uma
vida assim, uma vida irrepreensível, está na aplicação
dos princípios da Palavra de Deus na sua vida.
Todas as vezes que a Bíblia se refere à uma vida bemsucedida, 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
ensiná-la.

entre o Presbítero e o Diácono. 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 DE OFICIAIS
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 1.59 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);
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

Pela graça maravilhosa de Deus, existem homens entre
nós irrepreensíveis porque são crentes que moldaram
suas vidas na Palavra de Deus.

O Conselho avaliará todos os nomes sugeridos,
podendo ou não apresentá-los à Assembleia da Igreja
como candidatos (Artigo 111 da Constituição da Igreja
Presbiteriana do Brasil).

Observações Importantes:

3 – Da Instrução dos Candidatos

1. Aos Diáconos não lhes é requerido que sejam “aptos
a ensinar”. Esta é a maior diferença em qualificação

Os candidatos aprovados pelo Conselho serão
orientados inicialmente quanto às responsabilidades
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éticas, doutrinárias e ministeriais do Oficialato. Após
terem sido orientados, poderão rejeitar sua
candidatura. Os que aceitarem, serão apresentados à
Igreja.

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 Presbítero Relator;

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, em primeira convocação e 8 (oito) dias após
em segunda convocação, caso necessário (Conforme
Estatuto da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte).

e) Não havendo quórum, anular-se-á a Assembleia
sem a contagem dos votos das urnas. O Presidente
informará o fato à Igreja, ficando a Assembleia
automaticamente convocada para se reunir oito dias
após a primeira convocação, com qualquer número de
membros presentes conforme Estatuto da Igreja.

5 - Da Instalação da Assembleia da Igreja

8 - Da Apuração dos Votos

No dia marcado, a Assembleia da Igreja se reunirá em
caráter permanente, obedecendo ao seguinte processo
e horário:

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.

Culto de louvor a Deus, após a Escola Dominical –
10h20min às 11h30min. Nesta ocasião os candidatos
serão apresentados à Assembleia da Igreja.
6 - Da Instalação das Mesas Receptoras
a) As Mesas serão compostas por 3 (três) membros
sendo pelo menos 1(um) Oficial da Igreja, que será o
Relator;
b) Os irmãos componentes das Mesas Receptoras
serão nomeados previamente pelo Presidente da
Assembleia;
c) Essas Mesas Receptoras funcionarão em 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 Verificação de
Quórum
a) O horário de votação terá início imediatamente após
o encerramento do culto matutino, até às 13h.
b) Os membros votantes assinarão a Lista de
Presença junto à Mesa Receptora onde consta seu
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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 residentes na Sede conforme
Estatuto da Igreja e autorizará a contagem dos votos
se atingido aquele percentual;

b) Os resultados serão encaminhados à Mesa
Apuradora Central, que fará a soma final.
c) O resultado final da apuração será divulgado no
mesmo dia da realização da Assembleia, durante o
culto vespertino, quando se dará o encerramento da
mesma.
d) O Conselho estipulará o número máximo de vagas.
Serão considerados eleitos os irmãos que obtiverem
maior número de votos desde que atinjam metade
mais um dos votos válidos. Entendemos que assim,
terão os eleitos biblicamente o reconhecimento da
congregação para ocuparem tanto o Conselho no caso
dos Presbíteros, quanto a Junta Diaconal no caso dos
Diáconos.
e) A Ata da Assembleia será lida e aprovada no culto
vespertino.
9 - 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”. (Art. 113 da Constituição da Igreja
Presbiteriana do Brasil).

b) “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”. (Art. 114 da Constituição da
Igreja Presbiteriana do Brasil).
Aprovado pelo Conselho da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte em 27/09/2016

SAF – SOCIEDADE
AUXILIADORA FEMININA

UMP - UNIÃO DE MOCIDADE
PRESBITERIANA

"Bendito seja Deus que não me rejeita a oração
e nem afasta de mim a sua graça." Sl 66.20

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.

Reunião de Oração:
Terça-feira dia 04/10 às 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Noeme
Relatora: Mirian Gherardi
Reunião Plenária:
Quarta-feira dia 05/10 às 14h30min.
Gastronomia Solidária:
O evento foi um sucesso. Aprendemos com Rosane
Arumaa a fazer um delicioso arroz ao vinho, e um
pudim de batatas.
Agradecemos a Rosane e a todas que participaram
deste momento.
O dinheiro arrecadado será usado nas obras sociais
da igreja.
E que venha o próximo encontro .

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.
Congregação Belém
No último domingo, 25/09, a mocidade de nossa igreja
participou do culto vespertino da Congregação Belém.
Agradecemos a todos que têm nos apoiado nesse
trabalho. Nossa próxima atividade ali será no dia 12/10,
dia das crianças. Faremos atividades voltadas para as
crianças da Congregação, da comunidade e suas
famílias. Ao longo da semana a diretoria dará mais
informações. Participe conosco!
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.
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ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Próximo domingo:
Equipe 1:
Eny Augusta V. de Oliveira
Rua Emilio Vasconcelos Costa, 152 – Cruzeiro
Tel.: 3223-2065

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Frederico Mendes, Éder Mello, Fernando
Boson, Paulo Gibram, Cláudio Murilo, Armando
Melillo
Segunda-feira: Paulo Cassete
Quinta-feira: Ariel
Sexta-feira: César

Equipe 2:
Marina de Ávila Aguiar
Rua Assunção, 85/101 – Sion
Tel.: 3261-6074

HORÁRIO DE
ATENDIMENTO DA LIVRARIA
Nossa Livraria funciona às segundas, terças e
quintas-feiras, das 14h às 17h. Aos domingos
atendemos após os cultos matutinos.
Venha nos visitar e conferir o excelente acervo de
livros que lhe ajudarão em sua caminhada cristã.
Temos obras de grandes nomes da literatura
reformada, devocionários e bíblias a preços
convidativos. Esperamos você!
Louvamos a Deus pela vida preciosa de nossa
querida irmã Ivna Társis, que voluntariamente tem
prestado um serviço precioso em nossa livraria.

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.

REUNIÕES DE ORAÇÃO!

Convidamos a todos os casais para participarmos
juntos deste momento de edificação espiritual.

Todas as segundas-feiras, às 19h30min.
Às terças-feiras, a SAF (Sociedade Auxiliadora
Feminina) conduz dois momentos de oração: Às
8h30min e às 14h30min.
Às quintas-feiras temos a reunião de oração conduzida
pelo Pb. Cassiano e sua esposa D. Marta, 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.
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CASAMENTO - MOISÉS E SAMARA
Moisés e Samara, membros de nossa Igreja, se
casaram no civil semana passada. Viajarão para Índia
neste mês de outubro, onde será realizada a
cerimônia religiosa junto ao Rev. Marco Antônio e
Rossana, pais do Moisés, e demais familiares.
O Rev. Edson, representando nossa Igreja, esteve
presente no casamento junto ao cartório e naquela
ocasião agendou com Moisés e Samara um momento
de gratidão a Deus no culto deste domingo dia 02/10.
Louvamos a Deus por estes queridos irmãos e que o
novo lar seja estabelecido sobre Rocha, Cristo Jesus.
Salmo 127

PRINCÍPIOS DE LITURGIA DA IGREJA
PRESBITERIANA DO BRASIL
CAPÍTULO VIII – BÊNÇÃO MATRIMONIAL.
Art.18 - Sobre o casamento realizado segundo as
leis do país e a Palavra de Deus, o ministro,
quando solicitado, invocará as bênçãos do Senhor.

impetração da bênção é imprescindível que o
ministro celebrante tenha prova de que o
casamento foi celebrado de acordo com os trâmites
legais.
Art.20 - Nos termos das leis do país, cumpridas
pelos nubentes as formalidades legais, o ministro
celebrará o casamento religioso com efeito civil, de
acordo com a liturgia da Igreja.

Art.19 - Para que se realize a cerimônia da

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
Ensaio hoje normalmente às 17h. Já estamos nos
preparando para nossa participação de louvor do final
do ano quando nosso Coral estará completando 30
anos de trabalho a Deus. Portanto, é importante que
você não falte e chegue na hora certa porque
precisamos de nos preparar bem para apresentarmos
a Deus o nosso melhor. Aguardamos você!
Dia 12/10 - quarta-feira, o Coral Infanto-Juvenil estará
fazendo um trabalho na Congregação Belém em
parceria com a UMP. Reserve sua manhã, pois o
trabalho será muito legal e precisamos de todos
envolvidos. Na próxima semana daremos mais
detalhes.
Precisaremos da ajuda dos pais para nos ajudarem
no trabalho e na locomoção das crianças.
Aguarde!

Coral Jovem
Ensaios aos sábados 17h. Jovem! Participe do coro
conosco!
Coral Feminino
Ensaios todas às terças-feiras, às 20h.
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.
Coral de Adultos
Ensaios às quartas-feiras às 19h50min e aos
domingos às 16h50min.
Conjunto Orquestral de Sinos
Ensaios todas as quartas-feiras às 20h.
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MACKENZIE VOLUNTÁRIO NO CRC – GRATIDÃO!
O Dia do Mackenzie Voluntário no CRC foi uma grande bênção!
Recebemos um e-mail do Rev. Genilton e sua esposa Ivanildes agradecendo a Igreja pelo apoio. Transcrevemos abaixo:
“Queremos transmitir nossos agradecimentos a toda
a igreja, pelas orações, apoio e incentivo a nós
oferecidos.
O dia 24 de setembro foi marcado para colocarmos
em prática a maior lição de Jesus 'a doação' (Jo 3.16
ele se deu por nós). Muitos irmãos amigos e
profissionais aproveitaram o dia para marcar vidas,
dedicaram a ofertar tempo, serviços e talentos,
conhecimentos e atenção cuidado e amor ao
próximo.
O Mackenzie voluntário foi uma grande benção!
Mais de 550 atendimentos realizados, tivemos um
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grupo maior de voluntários, irmãos da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, médicos do Hospital
Evangélico, alunos da Escola de Enfermagem do
HE, alunos da Escola Bom Pastor, profissionais em
corte de cabelo, alunos e amigos do CRC, e outros.
Dentre orações, aconselhamentos e os serviços na
área da saúde, oftalmologia, odontologia,
orientações jurídica e psicológica e beleza.
Melhoramos muito, vimos o quanto fazer o bem faz
bem, ou gera o bem em nós. Que o Senhor Jesus
recompense a todos. Com gratidão, Rev. Genilton e
Ivanildes”.
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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
iniciará neste domingo 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!

PRÓXIMO DOMINGO
CEIA DO SENHOR
A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em
sua expectação. No próximo domingo, segundo
domingo do mês, 09/10, nos cultos matutino e
vespertino, estaremos ao derredor da Mesa do
Senhor, para participarmos deste banquete espiritual.
Preparemo-nos, pois, para este singular momento!
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02/10
Antonio Estevão Jorge
Deborah Hannah Souza Bussinger
Luciano Jorge Barreto Salum
Luiza Duarte Leite Porto
Paulo Bernardes Falcão
Talita Oliveira Leonel
Thiago de Assis Gonzaga
03/10
Maurilio do Nascimento Nogueira
04/10
Helena Câmara Las Casas
João Vitor Gomes Boy
Olivia Zorzin Rocha
Stephanie Bastos de Carvalho
05/10
Edmar Dias Werner Costa Martins
Heloiza Suzana Santos Tomelin Coelho
Joana dos Santos Costa
Marcia Melo Cardoso
William Coelho Fernandes
06/10
Maria de Fátima Melo Costa
Nereu Alberto Nogueira Bastos
Zilma Rodrigues de Ávila
07/10
Ariel Augusto Pinheiro dos Santos
08/10
Denise Silva Miranda
Giovani Coutinho Lenza
Luciana Colares Figueiredo
Thiago Couto de Albuquerque Baêta

