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Pastoral
As qualificações dos Presbíteros – Parte V
1ª Timóteo 3:1-8
No texto de 1ª Timóteo 3:1-8,
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 cinco 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; 3) Área financeira. a) O presbítero não pode ser
avarento; 4) Área do caráter Pessoal. a) O presbítero precisa ser irrepreensível e b) O presbítero precisa ter uma boa reputação publica; 5) Área do domínio próprio. a)
O
presbítero
precisa
ser
temperante, b) O presbítero precisa ser sóbrio, c) O presbítero precisa ser modesto, d) O presbítero
não pode ser dado ao vinho.
Hoje veremos mais uma área na
qual os homens que desejam o
presbiterato, devem ser qualificados:
6) Área da maturidade espiritual – De acordo com a instrução apostólica, o presbítero “não seja neófito,
para não suceder que se
ensoberbeça e incorra na condenação do diabo” (versículo 6) – O termo “neófito”, literalmente significa
alguém “plantado recentemente”, ou
seja, uma pessoa convertida à pouco tempo. O termo também pode fazer referência, como disse o pastor
presbiteriano do século 17, Rev.
Matthew Henry a: “alguém que recebeu pouca instrução na palavra, que
apenas conhece as Escrituras de maneira superficial”. Ainda que a pessoa
apresente todas as qualificações an-

teriores, se não apresentar esta da
maturidade espiritual não estará qualificada para servir a Deus no
presbiterato. É importante lembrar
que naquela época muitos homens,
como disse o reformador do século 16,
Rev. João Calvino, de “extraordinária
habilidade e cultura estavam sendo conduzidos à fé. Paulo, porém, proíbe que
se façam bispos aos que recentemente
tenham professado a Cristo”. No entanto, há homens que estão na igreja há muitos anos e não têm maturidade espiritual, esses, também, estão desqualificados para tal ofício.
A eleição de um neófito pode trazer resultados desastrosos não só
para a igreja, o que é certo e evidente, mas também para o próprio
neófito, como diz Paulo: “para não
suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo”. O
verbo “suceder” significa literalmente, como disse o comentarista norte
americano do século passado,
William Hendriksen: “para não ser
envolto em fumaça”. A referência é à
fumaça da arrogância e do orgulho.
E não é que o diabo condene o
neófito. O sentido é: para que o
neófito eleito presbítero não sofra a
mesma condenação que caiu sobre
o diabo, ou seja, o de ser rebaixado
de uma posição mais elevada. O orgulho sempre conduz à queda. A fim
de evitar tal desastre, a igreja não
deve eleger um principiante como
presbítero. Matthew Henry destaca
que, a soberba: “é um pecado que
transformou anjos em demônios”.
Por isso, irmãos, tenhamos muito
cuidado. O antídoto para o orgulho é
a humildade, a qual, é a marca de um
líder espiritualmente maduro. Em Mateus 23:12, Jesus, afirma: “Quem a
si mesmo se exaltar será humilhado; e quem a si mesmo se humilhar será exaltado”. A igreja não
deve elevar aqueles a quem mais tarRev.
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Aniversariantes da Semana

INSTALAÇÕES DO TEMPLO
“Guarda o pé, quando entrares
na Casa de Deus; chegar-se para
ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem
que fazem mal” (Eclesiastes 5:1). O
uso das instalações do templo aos
domingos se limita ao culto ao Senhor
e a comunhão dos irmãos. Portanto,
o uso de patins, bolas, skates e afins
por crianças e/ou adultos prejudicam
o harmônico andamento dos trabalhos no templo aos domingos. As quadras são usadas para estacionamento. Pedimos aos pais que dediquem
mais atenção aos seus filhos para
evitar acidentes e danos ao
patrimônio da igreja.
“CASA CHEIA”
No próximo domingo, haverá uma
“Casa Cheia” na residência do Rev.
Evando e da Dona Cila. Todos os adolescentes e jovens estão convidados.
REV. EVANDO
O Rev. Evando voltará a atender
no templo de nossa igreja nas segundas, quartas e quintas-feiras pela
manhã. Seus atendimentos e visitas
ocorrerão mediante agendamento
com a secretaria da igreja, Ana Paula.
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 desenvolvi-

mento 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.
NOTA DE FALECIMENTOS
Na última semana as nossas irmãs: Isabel, Dete, Wanildete,
Claudina, Wylliene, Wesdna e
Weslene perderam cinco pessoas ligadas à sua família: Jucinei, Heloísio,
Edvânia, Kelly e Cíntia. Que o Deus
das consolações conforte aos familiares enlutados: “No teu livro foram
escritos todos os meus dias, cada
um deles escrito e determinado,
quando nenhum deles havia ainda” (Salmo 139:16b).
INDICAÇÃO DE LITERATURA
No livro, Reforma Agora, Renato
Vargens faz uma análise do movimento neopentecostal que acontece hoje
no Brasil, expondo e contextualizando
seus misticismos, enganos e
distorções da sã doutrina bíblica. Um
de seus objetivos é, como aconteceu
no século XVI na Reforma Protestante, chamar as igrejas evangélicas para
retornarem à única referência que
deve nortear a vida do cristão, as
Sagradas Escrituras: “Minha oração é
que por meio da leitura desta pequena
obra você possa se sentir desafiado a
amar a Deus acima de todas as coisas
e zelar pela Palavra, fazendo dela instrumento de graça, vida e saúde em sua
vida espiritual. Rogo, portanto, ao Senhor que por Sua misericórdia liberte
Sua igreja de todo idiotismo, de toda
estultice, de toda opressão e desvio, a
fim de que ela exista para o fim para o
qual foi criada: servir e amar a Deus de
todo o coração, de todo entendimento
e com todas as forças”.
GRATIDÃO
O Presb. Sebastião foi submetido
a uma cirurgia no tendão do pé. Sua
recuperação foi lenta e dolorosa. Mas
bendito seja Deus que não rejeita a
oração e nem aparta de nós a sua
maravilhosa e inefável graça. O nosso irmão está bem melhor e agrade-

ce o apoio e as orações toda a igreja
em prol do restabelecimento de sua
saúde.
BREVE CATECISMO
Pergunta 33: Foi o pacto da graça sempre administrado de uma só
maneira? Resposta: O pacto da graça não foi administrado da mesma
maneira; mas as suas administrações
no Velho Testamento eram diferentes
do Novo Tetamento. Referências:
Hebreus 8:7-13.
RESTAURAÇÃO
Em sua última reunião do dia 3 de
outubro de 2014, o Conselho da nossa igreja decidiu restaurar a comunhão da igreja a irmã Daniela Rodrigues da Silva, filha do casal, Eliete e
Daniel. A convicção e o sentimento
que há é de alegria: “porque esta
minha filha estava morta e
reviveu, estava perdida e foi achada. E começaram a regozijar-se”
(Lucas 15:24). Nossas súplicas a
Deus para que este retorno seja bênção para a Daniela e a para a nossa
igreja.
EV. ANA ELIZA
Desde o dia 3 de outubro, a Ev.
Ana Eliza retornou às suas atividades.
Nossa gratidão a Deus e aos irmãos
Diác. Emanuel e Érica Araújo, que auxiliaram no Ministério da Infância neste período pós-cirúrgico da nossa
irmã.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará
na Congregação em Santa Maria, assistindo pastoralmente aqueles irmãos.
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.
SAF EM REVISTA
As irmãs que tiverem o interesse
de aderir ou renovar a assinatura da
SAF em Revista poderão fazê-lo com
a vice-presidente de nossa SAF, a irmã
Márcia, pelo valor de R$ 22,00.
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
quarta-feira, às 20 horas, será ministrado pelo Rev. Jefferson.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Orar é uma tarefa árdua. Segundo J. I. Packer, pastor e escritor inglês do século passado: “nós acabamos lutando, e não só para encontrar
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SONOPLASTIA
Hoje: Arthur e Mauro; Próximo
domingo: Diác. Júlio e Diác. Robson.
RECEPCIONISTAS
Hoje: Sr. Cláudio e Presb.
Natanael; Próximo domingo: dona
Marta e Fernando.
DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Thiago V., J. Francelino, Tiago B., Moisés F., Elizeu; Próxima semana: Lúcio, Geazi, J. Cláudio, Sandro, Rodrigo.
CHAZINHO
Hoje: Marta e Joana; Próximo
domingo: Gilvânia e Antônia.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 117:1-2
b) Oração
c) Leitura Bíblica: Salmo115:1-18
d) Coral Cantares (1 hino)
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Isaías 59:1-2
c) Oração Audível de Confissão

VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,
às 20 horas, irmã Crisonéia; Quintafeira, às 20 horas, Crícia e Márcio.
Do Rev. José Marcos – Quintafeira, às 14h30, Presb. Celso Alexandre; Sexta-feira, às 14h30, dona
Augusta Gomes da Silva.

CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. José Francelino

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; Levi,
filho da irmã Joselina; dona Maria
Bernadina, mãe da Míriam Gonçalves;
dona Marluce, esposa do Sr. Takeu
(9153-8917).

EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:
Atos de Louvor (1 cântico)
b) Coral Perfeito Louvor:
Louvores da Garotada

PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim

EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Jefferson
b) Ordenação e Investidura de
Oficiais
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
12/10
12/10
14/10
15/10
16/10
17/10
18/10
18/10

Aparecida Pedrosa de Figueiredo ............................................................
Simone Aparecida Ferreira de Souza ....................................... 8137-1437
Angelo Roberto Faria de Matos ................................................ 8311-1817
Helena Kiyomi Nogueira .......................................................... 9211-6988
Neemias Francisco Santos ....................................................... 8615-5197
Gabriel Cirilo Cieslak .............................................................. 8229-9628
Janivaldo Souza de Oliveira ..................................................... 8415-1444
Rebeca Dourado Cavalcante ................................................... 3877-1201

