Brasília, 27 de outubro de 2020
“Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos” (Salmo 116.15).
Nesta data, somos tomados de um duplo sentimento, em razão da partida
de nosso estimado irmão Rev. George Alberto Canêlhas para os páramos
celestiais: sofremos juntos a dor da separação e, também, somos
alcançados pela consolação que procede do Espírito Santo.
O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil deixa aqui consignada
sua gratidão a Deus pela preciosa vida deste seu servo que militou com
galhardia no seio de nossa amada IPB. Canêlhas desde sua juventude se
mostrou um líder inconteste, na pregação, na música, na docência, na
administração, na missão, nos concílios, sempre se disponibilizando a servir
com muita dedicação.
Rev. Canêlhas foi pastor de diversas igrejas no Estado de São Paulo, quer
no Vale do Paraíba (Lorena, Cachoeira Paulista), quer na Capital (Unida,
Vila Maria, Lapa); presidiu tanto Presbitérios como Sínodos aos quais se
achava jurisdicionado, tendo disponibilizado seu nome para servir ao
Supremo Concílio no ano de 1994.
Em meio às suas lides pastorais locais, o Rev. George encontrou tempo
para ministrar aulas no Seminário JMC, em São Paulo, impactando a vida
de inúmeros pastores que hoje têm nele um modelo ministerial. Da mesma
sorte, serviu na antiga Comissão Nacional de Evangelização (CNE) e, ato
sequente, na Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação
(Apecom), a qual presidiu por quase 10 anos.
Esteve presente ao SC 2018, em Águas de Lindóia, SP, Assembleia da qual
participou intensamente. Memorável foi o momento que teve lugar, na
derradeira noite daquele Concílio, quando o Rev. Canêlhas solicitou vênia
para fazer um pronunciamento de despedida das lides do SC. Ao final, foi
proferida uma oração de ações de graças pela preciosa vida deste estimado
irmão.
Deixamos aqui consignado nosso sentimento de solidariedade à irmã
Joercy, filhos e demais familiares, bem como à Igreja Presbiteriana da Lapa.
Que o Deus de toda consolação possa confortar todos os seus corações.
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