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Pastoral
As qualificações dos Presbíteros – Parte III
1ª Timóteo 3:1-8
No texto de 1ª Timóteo 3.1-8, o
apóstolo Paulo salienta que todos os
homens que aspiram ao presbiterato
precisam ser qualificados para tal ofício. Quais são essas qualificações?
Paulo apresenta sete áreas nas quais
os presbíteros devem ser qualificados. Em edições passadas tratamos
sobre duas áreas: 1) Vida familiar
exemplar: a) O presbítero deve ser
esposo de uma só mulher e b) O
presbítero deve liderar sua casa; 2)
Os relacionamentos interpessoais:
a) O presbítero não pode ser violento, b) O presbítero precisa ter facilidade para perdoar as falhas
alheias, c) O presbítero precisa ser
inimigo de contendas e d) O
presbítero precisa ser hospitaleiro.
Hoje trataremos de duas áreas, nas
quais os homens que desejam ao
presbiterato devem ser qualificados:
3ª) Área financeira. O presbítero
não pode ser avarento, “…não avarento” (versículo 2). A palavra avarento
significa, literalmente, “amigo da prata”
ou “amante do dinheiro”. O pastor presbiteriano do século XVII, Rev. Matthew
Henry, disse que o presbítero precisa
estar: “morto para a riqueza deste mundo e viver acima disso”. Avarento não é
apenas aquele que deseja enriquecer
por meios ilícitos, mas também aquele
que deseja acumular tesouros terrenos
em detrimento dos tesouros celestiais.
É aquele que coloca o seu coração em
Mamom. O presbítero deve ser alguém
generoso, liberal e confia no Deus que
providencia todas as boas dádivas aos
seus filhos.
4ª) Área do caráter Pessoal: a)
O presbítero precisa ser irrepreensível, “É necessário, portanto, que
o bispo seja irrepreensível…”
(versículo 2). O presbítero deve ser
irrepreensível ou inexpugnável. A palavra irrepreensível significa, literalmente, “estar acima da censura”. De
acordo com o Rev. Matthew Henry o
presbítero: “não pode ser estigmatizado por nenhuma infâmia que leve sua
autoridade ao descrédito”. O presbítero
deve ser homem de bom testemunho
dentro e fora da igreja.

É certo que todos os homens são
falhos. Todos são pecadores. Portanto,
irrepreensível não significa perfeito ou sem
pecado, pois somente o Senhor Jesus
Cristo é perfeito, santo e sem pecado.
O reformador francês João Calvino, sabiamente escreveu: “Certamente não se
encontrará nenhum homem que seja
eximido de toda e qualquer mancha; mas,
uma coisa é ser culpado de faltas comuns
que não ferem a reputação de um homem,
visto que os homens mais excelentes participam delas; e outra, completamente distinta, é ter um nome carregado de infâmia e manchado por alguma nódoa escandalosa”. Portanto, para que os bispos não se vejam privados de autoridade, Paulo ordena que se faça uma
seleção daqueles que desfrutem de
excelente reputação e sejam eximidos
de qualquer nódoa extraordinária; b)
O presbítero precisa ter uma boa reputação publica, “Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no
opróbrio e no laço do diabo” (versículo
7). A ideia é a mesma da qualificação
anterior, no entanto, agora esta irrepreensibilidade deve ser reconhecida
pelas pessoas que estão fora da comunidade cristã. O que Paulo tem em
mente é que para ser um presbítero
eficaz é necessário ser conhecido até
mesmo pelas pessoas do mundo como
um homem de caráter. Um homem que
não é possível levantar nenhuma acusação justa. Isso tem como propósito
evitar que tanto a igreja quanto o indivíduo caiam no opróbrio do diabo, ou
seja, venham a ser envergonhados.
Não foi possível terminar as pastorais relativas a esse assunto, antes da assembleia, que acontecerá
hoje no momento da Escola Dominical, no entanto, votem de acordo com
o que a Bíblia prescreve para os presbíteros. Não votem apenas por simpatia, ou porque a pessoa é influente. Usem da sabedoria dada por Deus
e analisem os candidatos, e honrem
a Deus com o seu voto.
Rev. José Marcos de Oliveira Silva
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nião do Conselho para tratar de diversas matérias administrativas.
Todos os senhores pastores e presbíteros estão convocados.
EV. ANA ELIZA
A Ev. Ana Eliza foi submetida a
uma cirurgia de lifting corporal, razão pela qual esta ausente dos trabalhos de nossa igreja, a fim de recuperar-se.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, no horário do culto à noite,
o Rev. José Marcos estará na 4ª Congregação em Águas Lindas-GO, assistindo pastoralmente aqueles irmãos.
PLENÁRIAS
Hoje, após a Escola Dominical,
as plenárias da SAF, UPH, UMP e
UPA ocorrerão respectivamente,
Sala da Classe I, Sala da Classe II,
Sala da Classe de Mocidade e Sala
da Classe da UPA. Ressaltamos que
a ausência dos sócios gera prejuízos às referidas reuniões.
DIZIMISTAS
Antes de Deus requerer o dízimo,
Ele requer o nosso coração. Antes
de Deus ordenar trazer o dízimo,
Deus ordena trazer a vida. O princípio bíblico é que o coração precisa
vir primeiro para Deus, depois o bolso
virá naturalmente. Jesus expressou
isso naturalmente ao dizer que onde
está o nosso tesouro, aí também
estará o nosso coração (Mateus
6:21). No que diz respeito ao dízimo
não há meio termo, somos fiéis ou
infiéis. O dízimo passa pela mordomia Cristã, que é a administração
correta de todos os bens que Deus
colocou à nossa disposição. Em decorrência da fidelidade da maioria,
a Casa do Tesouro tem condições
de desempenhar o trabalho do Senhor com ousadia e desembaraço
financeiro. Temos muitos desafios,
como construção da 5ª Congregação em Águas Lindas-GO e diversas

reformas na estrutura do nosso templo para melhor desenvolvimento de
nossas atividades. 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.
NOVO ENDEREÇO
Os nossos irmãos, Presb. Saulo
e dona Evaniza informam o seu novo
endereço: Rua 5, Chácara 232,
Casa 25 BI – Condomínio Valle das
Palmeiras, Vicente Pires-DF, telefone 3351-1196.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
No livro Dando Nome ao Elefante, pela Editora Monergismo, Sire
amplia e aprofunda sua análise (do
livro, O Universo ao Lado) sobre
os elementos constitutivos de uma
visão de mundo pessoal, atribuindo
lugar de importância central às instâncias pré-teóricas e às funções
pré-discursivas em sua formação e
em seu processo de compartilhamento. Sua redefinição de cosmovisão
resgata a importância central que a
dimensão ou instância espiritual do
nosso ser (o coração) desempenha
na maneira como interpretamos a
realidade ao nosso redor e na maneira como agimos nela. Esta é uma
obra significativa que representa
uma excelente oportunidade de
aprofundamento nos estudos sobre
cosmovisão a partir de uma perspectiva biblicamente orientada.
BREVE CATECISMO
Pergunta 32: Como é manifestada a graça de Deus no segundo
pacto? Resposta: A graça de Deus
é manifestada no segundo pacto em
Ele livremente prover e oferecer aos
pecadores um Mediador e a vida e
a salvação por Ele; exigindo a fé
como condição de interessá-los

nEle, promete e dá o Espírito Santo
a todos os seus eleitos, para neles
operar essa fé, com todas as mais
graças salvadoras, e para os habilitar a praticar toda a santa obediência, como evidência da sinceridade da sua fé e gratidão para com
Deus e como o caminho que Deus
lhes designou para a salvação. Referências: Gênesis 3:15; Provérbios 1:23; Isaías 4:3-6; Lucas 11:13;
João 2:26; Gálatas 5:22-23; Efésios
2:10; 1ª Coríntios 12:3 e 9; 2ª
Coríntios 5:14-15 e Tiago 2:18 e 12.
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.
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
Assim como estudar todo o conteúdo Bíblico, minerar o Sermão do
Monte é uma preciosa dádiva. São
palavras de vida, muito relevantes.
Palavras desafiadoras para o homem moderno. De acordo com o Dr.
Rev. Martyn Lloyd-Jones, destacado pastor e escritor britânico do
século passado: “O sermão do

monte destina-se a todo o povo
cristão. Trata-se de uma perfeita
representação da vida no reino de
Deus. O reino é, antes de tudo,
algo que está dentro de nós. Trata-se daquilo que controla e governa o coração, a mente e as atitudes do indivíduo. Se ao menos
todos estivéssemos vivendo conforme o Sermão do Monte, então
os homens saberiam que o evangelho é deveras dinâmico; reconheceriam que o cristianismo é
uma realidade viva. Que Deus nos
conceda a graça para levar a sério o Sermão do Monte, de forma
honesta e sob oração, até nos tornarmos exemplos vivos do mesmo,
modelares quanto a esse glorioso
ensinamento”. Portanto, convictos
da importância dos ensinamentos
de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos participar do Estudo no Sermão do Monte que, nesta quartafeira, às 20 horas, será ministrado
pelo Rev. José Marcos.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Quantos de nós, honestamente, poderíamos afirmar que estamos
contentes com a nossa vida de oração? Quem já usufruiu de forma
exaustiva de todos os mistérios e
conhecem todos os segredos que
circundam este tema? Ao falar sobre oração, o escritor Richard Foster
disse: “Deus nos aceita como somos e aceita a nossa oração tal
como é feita. Na oração
apresentamo-nos a Deus exatamente como somos, com todos os
nossos defeitos. Orar é mudar. Isso
é uma graça maravilhosa. Deus, por
Sua bondade, providenciou um meio
pelo qual nossa vida pode ser tomada por amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando oramos, a condição
verdadeira de nosso coração é revelada. É assim que deve ser. É
quando Deus começa verdadeira-
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Emanoel, Moisés C., Wanderlúcio,
Ataliba.
CHAZINHO
Hoje: Rozilda e Neusa Barros;
Próximo domingo: Míriam e
Risadália.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira, às 20 horas, Eliane Couto; Quinta-feira, às 20 horas, Diác. Júlio
Bastos e Karolina.
Do Rev. José Marcos – Terçafeira, às 14h30, dona Maria Gripe;
Sexta-feira, às 14h30, Sr. Alceu.
Do Sem. Wilian – Sábado, às
15 horas, Cleber Eduardo; Sábado,
às 16 horas, Daniel Alves de
OLiveira.
INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais devemos orar e visitar: Rev. Evando
(8181-2424); Rev. Benon e dona
Alzira (3352-1274); dona Fátima Rodrigues (3039-3196); dona Hormezinda (Telefone: 3532-2595); Patrícia Vieira (3358-5160); dona Terezinha Queiroz (3354-5079); dona
Maria Grippe; dona Raquel de Melo;
Cícero Viana, tio do Presb. Marcus
Kleber; Rafaela, sobrinha da Hélia;
José Ferreira, irmão dos Presbs. Israel, Ivo e Ailton; Sr. Saul, esposo
da dona Alfa; dona Honorita Maria
de Jesus, mãe Presb. Cícero; dona
Maria Rita; Presb. Sebastião Barros;
Levi, filho da irmã Joselina; dona
Maria Bernadina, mãe da Míriam Gonçalves.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 118:1
b) Hino Congregacional nº 33
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 112:1-10
e) Hino Congregacional nº 38
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Êxodo 34:9-8
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Canto Livre
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Demétrius Neri
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Reginaldo
b) Hino Congregacional nº 382
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
28/06
29/09
29/09
30/09
30/09
02/10
02/10
03/10
03/10
04/10

Júlio Bastos de Araújo ............................................................. 9662-5345
Márcia de Brito Medeiros Souza ............................................... 8106-3708
Carla Luzia Pereira Rocha ....................................................... 3336-8298
Mariana Moura Prates Figueiredo ............................................. 3561-5083
Taynã Neri Correa .................................................................. 3397-4064
Weslene Barros da Silva ......................................................... 8124-1432
Terezinha de Queiroz .............................................................. 3354-5079
Larissa Xavier Rodrigues da Silva ...........................................................
Pedro Ruiano Silva Oliveira ..................................................... 8513-3803
Alfredo José Guilherme Breder ...............................................................

