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Pastoral
Funções dos Presbíteros na IPB
Em sua última reunião do dia 6 de março, o nosso Conselho convocou a
Assembleia Geral Extraordinária da Igreja
para reunir-se em 24 de maio de 2015 para
a eleição e/ou reeleição de presbíteros e
diáconos. Por esta razão escreveremos algumas pastorais voltadas para este assunto, visando à instrução e preparação dos
irmãos para esse momento tão importante
para a vida da igreja, que é a escolha de
oficiais. Pois, a vitalidade da igreja depende muito da operosidade dos presbíteros.
O presbítero é um superintendente ou supervisor do rebanho – “Atendei
por vós e por todo o rebanho sobre
o qual o Espírito Santo vos constituiu
bispos, para pastoreardes a igreja
de Deus, a qual ele comprou com o
seu próprio sangue” (Atos 20:28). O
presbítero tem a responsabilidade de supervisionar a igreja que o escolheu para
ser o seu líder. O teólogo norte americano Louis Berkhof, afirma: “claramente se
vê que estes oficiais detinham a superintendência do rebanho que fora entregue
aos seus cuidados. Eles tinham que
abastecê-lo, governá-lo e protegê-lo,
como sendo a própria família de Deus”. É
necessário que a ênfase nos aspectos práticos do presbiterato na igreja de Cristo
seja resgatada. O que se deve esperar
de nossos presbíteros? Que deveres devem cumprir? A nossa Constituição, na
seção que trata sobre os presbíteros, define claramente, quais são as atribuições
ou funções dos presbíteros regentes na
Igreja Presbiteriana do Brasil.
Permitam-me dividir as afirmações da
nossa constituição em três tipos de funções:
1) As funções pastorais: a) Visitar os membros menos assíduos às reuniões da igreja; b) Resolver os desentendimentos entre os membros; c) Instar os disciplinados ao sincero arrependimento; d) Orar com e por todas as famílias da igreja; e) Consolar os aflitos e necessitados; f) Supervisionar o bom andamento das atividades da igreja; g) Exortar aos pais que tragam os seus filhos ao
batismo; h) Ser um pacificador em assuntos controversos; i) Lembrar aos membros da sua fidelidade com os dízimos e
ofertas; j) Dar assistência e/ou liderar as
congregações (quando houver); l) Auxiliar na distribuição da Ceia do Senhor.
2) As funções doutrinárias
Os presbíteros em nosso sistema de

governo têm a responsabilidade de guardarem a doutrina da corrupção. Como
afirma Paulo na sua epístola a Tito: “Porque é indispensável que o bispo
seja... apegado à palavra fiel, que é
segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo
reto ensino como para convencer os
que o contradizem” (Tito 2:7-9). Entretanto, para isto é necessário: a) Conhecer o sistema e doutrinas presbiterianas;
b) Zelar pela fidelidade e pureza doutrinária da igreja; c) Avaliar a qualificação
doutrinária do pastor; d) Examinar os
candidatos ao rol de membros da igreja;
e) Discernir os novos “movimentos” que
os membros estejam se envolvendo.
3) As funções administrativas
individuais e conciliares:
3.1 As funções administrativas
individuais: a) Representar as necessidades dos membros nas reuniões do
Conselho; b) Zelar para que as decisões
do Conselho sejam cumpridas pela igreja; c) Lembrar os membros dos seus
deveres e privilégios; d) Acompanhar o
funcionamento das sociedades e ministérios da igreja; e) Elaborar propostas e
projetos para a edificação da igreja.
3.2 As funções administrativas
conciliares: a) Reunir periodicamente
para decidir sobre o bem estar da igreja;
b) Divulgar na igreja local as decisões dos
concílios superiores (presbitérios, sínodo
e Supremo Concílio); c) Avaliar candidatos ao batismo e profissão de fé; d) Participar na aplicação da disciplina bíblica
para que atinja a sua finalidade; e) Analisar se a Junta Diaconal está realizando
as suas atribuições; f) Acompanhar o bom
andamento das sociedades internas e
ministérios da igreja; g) Avaliar para o
envio ao presbitério os candidatos ao sagrado ministério pastoral; h) Participar da
ordenação e instalação de novos pastores e presbíteros; i) Representar a igreja
local nos concílios superiores.
O presbiterato é uma das funções mais
árduas e espinhosas, no entanto, é uma
das mais nobres. A supervisão ou pastoreio
do rebanho deve ser desempenhado na
força e no poder de Cristo, o dono da igreja, Ele mesmo afirma: “...sem mim nada
podeis fazer” (João 15.5).

Rev. José Marcos de Oliveira Silva
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suporte e conforto necessário
para sustentação e promoção
dos nossos trabalhos: alimentação, material didático, manutenção dos equipamentos, salários,
etc. Que o Deus Provedor continue com as suas bênçãos repousadas sobre os dizimistas fiéis e
sensibilize os infiéis. Solicitamos a todos os irmãos que
confirmem seus nomes na lista de dizimistas fixada no mural do Salão Social, semanalmente.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
O debate entre cristãos e
ateus sempre teve como campo
de batalha mais áspero o ambiente científico. Neste espaço dedicado à ciência e ao conhecimento, os fundamentalistas estão
atacando. E, desta vez, não são
os religiosos cristãos, mas os
novos ateístas, que propagam o
ateísmo como religião, com
cânones, dogmas, líderes ungidos (Richard Dawkins é considerado um papa), normas de
conduta e proselitismo. Para dar
aos cristãos embasamento científico suficiente para refutar os
argumentos falaciosos com os
quais os ateístas tentam esconder o fervor religioso e a parcialidade que nutrem contra as religiões, em especial a cristã, John
C. Lennox escreveu o livro, Por
que a ciência não consegue
enterrar Deus. Nele, o autor
expõe como os ícones do movimento ateísta falham crassamente ao rejeitar o que mais

alardeam: o debate honesto e
racional sobre espiritualidade, fé
e religião. Discutindo temas
complexos como os limites da
ciência, biologia natural e
biosfera, design intencional e a
teoria da evolução, Lennox prova que, como cientistas, os
ateístas não querem descobrir a
verdade sobre a existência de
Deus e ajuda o leitor a desmontar
seus
subterfúgios
pseudocientíficos, misticismo e
argumentação baseada em autoridade e mitos. Este livro debate cosmovisões, cosmogonias,
teoria da evolução, criacionismo,
design inteligente, os limites da
ciência e outros temas fundamentais para a correta análise de
fé e razão.
REV. JOSÉ MARCOS
a) Hoje, o Rev. José Marcos
estará na 3ª Congregação em
Águas Lindas-GO, assistindo pastoralmente aqueles irmãos; b) Na
próxima quarta-feira, no momento do culto estará na 4ª Congregação em Águas Lindas-GO.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 59: Quem são feitos participantes da redenção mediante Cristo? Resposta: A redenção é aplicada e eficazmente
comunicada a todos aqueles para
quem Cristo a adquiriu, os quais
são nesta vida habilitados pelo
Espírito Santo a crer em Cristo
conforme o Evangelho. Referências: João 3:5; 6:37 e 39; 1015-16 e Efésios 2:8.

REV. JEFFERSON
Neste domingo, o Rev.
Jefferson, será o mensageiro do
culto de gratidão pelo aniversário
da SAF da 1ª Igreja Presbiteriana
de Águas Lindas-GO – 1ª IPAL,
razão pela qual estará ausente dos
trabalhos vespertinos em nossa
Sede.

cisamos de uma revelação a mais.
Iniciamos o estudo bíblico no livro profético de Amós. O texto
de estudo desta semana será
Amós 4:4-13. Portanto, vamos
todos participar de tamanha bemaventurança, que nesta quartafeira será ministrado pelo Rev.
Alexandro.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério com mensagens curtas e muito edificantes. Escute gratuita e
diariamente uma mensagem pelo
telefone com temas variados sobre as muitas áreas da vida nas
quais nossa paz muitas vezes é
abalada. “Disque Paz” é um ministério de evangelização e
aconselhamento que funciona 24
horas por dia. Este é um importante ministério de edificação
para os cristãos e evangelização
para não cristãos. Vamos divulgar este trabalho. Os cartões
estão em um dos aparadores na
saída do nosso templo. Disque
paz, 3354-1313.

ORAÇÃO
A oração é um meio de graça.
Quando nos dobramos em oração compreendemos a majestade de Deus e a limitação humana.
Precisamos orar. Portanto, vamos
todos participar da reunião de
orações, que nesta quarta-feira
será dirigida pela UMP.

RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB,
músicas cristãs clássicas e contemporâneas de qualidade. A rádio pode ser acessada, gratuitamente, pelo seguinte link: http://
www.ipb.org.br/radio.
ESTUDO BÍBLICO
A Bíblia é a revelação escrita
de Deus aos homens. Não há outra fonte mais confiável e fidedigna do que as Escrituras. Não pre-

MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Ensaio,
hoje, na sala do Culto Mirim,
após a Escola Dominical; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Priscila
e Wesdna Barros; Próximo domingo: Lílian Lima e Silvana Pereira. MATERNAL 1 (Manhã e Noite) – Hoje: Patrícia Ferreira e
Antônia Silva; Próximo domingo:
Janete Crivelaro e Jaciara Gonçalves; MATERNAL 2 (Manhã e
Noite) – Hoje, Karen Cerqueira e
Kataryne Araújo (Auxiliar: Milena
Caires – noite); Próximo domingo: Kamila Santiago e Gabriela
Cavalcante (Auxiliar: Lílian Silva
– noite). Observação: Queridos
professores, se por algum motivo não puderem cumprir a escala, POR FAVOR, nos avise com
antecedência, para que não haja
prejuízo no ensino das crianças.
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Do Rev. Alexandro – Terçafeira, às 20 horas, Daphne;
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Richard.
INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais
devemos orar e visitar: Cícero
Viana, tio do Presb. Marcus Kleber;
Daniel Lima; Diác. Sr. Manoel, pai
do Presb. Natanael; dona Darcy,
mãe do Presb. Lusérgio; dona Fátima Rodrigues (3039-3196); dona
Honorita Maria de Jesus, mãe Presb.
Cícero; dona Hormezinda (35322595); dona Lilian Maciel; dona Maria
Bernardina, mãe da Mírian; dona
Maria Grippe; dona Marluce, esposa do sr. Takeo; dona Ocinéia; dona
Raquel de Melo; dona Terezinha
Queiroz (3354-5079); Levi, filho da
irmã Joselina; Patrícia Vieira (33585160); Rafaela e sr. Antônio, respectivamente, sobrinha e pai da
Hélia; Rafael, Alyne e Júnior, sobrinhos da dona Eliana; Rev. Benon e
dona Alzira (3352-1274); Sheilla
Kiyomi; sr. Fernando Vieira.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Romanos 12:1-2
b) Hino Congregacional nº 37
c) Oração
d) Leitura Bíblica: João 17:1-10
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 86:3
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Atos de Louvor
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Ângelo
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Atos 11:19-20
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Alexandro
d) Hino Congregacional nº 64
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Cântico: Num Dia Lindo
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO
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Julieta Vieira Braga ................................................................. 9973-0507
Suelangia Madeira Mesquita .................................................... 9271-7903
Karen Cristina de O. A. Veras Vidal ......................................... 8557-3318
Amanda Breder ...................................................................... 9184-7820
Marta Leal .............................................................................. 3044-6822
Isabella Cristina Gonçalves Soares .......................................... 3042-2469
Caio Fábio Santos Arruda ........................................................ 8139-0365
Gabriel José Ramos ................................................................ 9617-0169
Arthur Campos Silveira ........................................................... 3038-1194
Vanessa Cristina de Castro Pereira .......................................... 8139-3189
Carolina Torres Oliveira .......................................................... 8189-5032
Jorge Luis Santiago ................................................................. 8116-4211
Gabriela Teixeira Honorato ...................................................... 3353-4310
Aline Dias de Oliveira Sousa Bispo .......................................... 8354-9179
Pedro Leandro Marra .............................................................. 8132-2496

