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Pastoral
As qualificações dos Presbíteros – Parte VI
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;
2) Os relacionamentos interpessoais; 3) Área financeira; 4) Área
do caráter Pessoal; 5) Área do domínio próprio; 6) Área da maturidade espiritual. Hoje veremos a última área na qual os homens que desejam o presbiterato, devem ser qualificados:
7) Área do Ensino. O presbítero
deve “ser apto para ensinar”,
(Versículo 2) – Ser qualificado para o
ensino. Esta é uma qualificação que
diferencia o presbítero do diácono e
dos demais irmãos em Cristo. Para
alguém ser qualificado para o ensino, deve ter conhecimento bíblico e
doutrinário. Portanto, o presbítero
deve ter conhecimento razoável da
Palavra de Deus e de suas principais
doutrinas. Deve ser alguém que se
pauta por uma interpretação sadia e
correta das Escrituras, que saiba interpretar os diferentes gêneros literários presentes no texto sagrado.
Não pode ser alguém que possua problemas
doutrinários
como
pentecostalismo, liberalismo, licenciosidade e outras coisas do tipo. O
presbítero precisa ser são na fé. Na
Igreja Presbiteriana do Brasil, o oficial precisa ser submisso, em primeiro
lugar à Palavra de Deus, e em segundo lugar, aos símbolos de fé adotados
(Confissão de Fé de Westminster,
Catecismos Maior e Menor de Westminster). A Bíblia é o que nós cremos
e os símbolos de fé expressam como
nós cremos. Por isso, é necessário
que os presbíteros sejam conhecedores dos símbolos de fé adotados pela
nossa igreja. Como afirma o Dr. Kevin

Reed: “Para servir como presbítero ele
precisa ter (e deve ser capaz de expressar) percepção teológica aguçada. Ele
deve ser capaz de farejar heresias e
destruí-las pela raiz”.
O apóstolo Paulo mostra que o
presbítero precisa ser apto para ensinar à igreja. Todo presbítero precisa ser equipado com este dom em
alguma medida. Ainda que não lecione diante da igreja, porém, todos os
presbíteros precisam possuir a capacidade de aconselhar aos que buscam seu conselho, alguns têm recebido dons maiores ou diferentes do
que outros. Daí, mesmo nos dias de
Paulo, existiam os presbíteros que
presidiam bem e os que se afadigam
no estudo e ensino da Palavra de
Deus. Paulo afirma a Timóteo: “Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com
especialidade os que se afadigam
na palavra e no ensino” (1ª Timóteo 5:17). Consequentemente, manifestou-se a distinção entre os presbíteros que atualmente são denominados de “presbíteros docentes”, ou
seja, ministros ou pastores (os que
ensinam) e os que são denominados
de “presbíteros regentes”, (os que
governam e administram a igreja). No
entanto, Paulo deixa claro, que todos
os presbíteros, sejam docentes ou
regentes, precisam ser equipados
com o dom do ensino.
Embora todos os crentes tenham
a responsabilidade de ensinar uns
aos outros sobre a Palavra de Deus,
nem todos têm o dom do ensino, Paulo, afirma: “Porventura, são todos
apóstolos? Ou, todos profetas? São
todos mestres? Ou, operadores de
milagres?” (1ª Coríntios 12:29). No
entanto, aqueles que aspiram ao
presbiterato da igreja de Cristo, devem ter este dom.
Rev. José Marcos de Oliveira Silva
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agenda não foi possível a realização do
Simpósio conforme o planejamento anterior. No entanto, no próximo domingo,
na Escola Dominical, haverá uma palestra pelo Rev. Ricardo Santana, pastor da
5ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga –
5ª IPT, em Classe Única, para a Classe
de Mocidade e às Classes de adultos. No
culto à noite, a mensagem está sob a
responsabilidade do Presb. Kleber Cavalcante. Tanto a palestra, quanto a
mensagem do culto à noite abordarão o
tema alusivo à Reforma Protestante do
século 16.
OFERTA MISSIONÁRIA
Em decorrência da ausência do
Presb. Joel Nogueira nos trabalhos de
nossa igreja durante este dia, o recolhimento da oferta missionária foi adiado
para o próximo domingo, na ocasião da
Escola Dominical.
JANTAR DE CASAIS
Conforme o Rev. Hernandes Dias
Lopes, pastor presbiteriano, não há assunto mais urgente e vital do que casamento: “Se destruirmos este fundamento toda a estrutura familiar começará a
entrar em colapso. Sem casamentos fortes teremos famílias anêmicas e doentes. A felicidade conjugal não é algo automático, é preciso construí-la com muito esforço, inteligência e determinação.
O casamento é para aqueles que estão
dispostos a investir o melhor do seu tempo, dos seus sentimentos e dos seus sonhos na vida do cônjuge”. Convictos da
importância da manutenção do casamento, no dia 8 de novembro de 2014, no
Salão Branco, haverá o último “Jantar de
Casais” deste ano. Num primeiro momento, devocional: oração, cânticos espirituais e ministração da Palavra de Deus aos
casais. Em outro momento, a parte social: jantar e comunhão com os irmãos.
A taxa será de R$ 30,00 por casal. Cada
casal da igreja poderá convidar um casal
não cristão para ouvir a Palavra de Deus.
Faça a sua inscrição com o Presb. Eliezer
ou sua esposa Suely.
“CASA CHEIA”
Hoje, haverá uma “Casa Cheia” na
residência do Rev. Evando e da dona Cila,
na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 122, Lote 17B, Casa 1, Telefone:
8181-2424. Todos os adolescentes e jovens estão convidados. Sairemos da porta do templo logo após o culto.

UPA
Na próxima sexta-feira, às 19h30, no
salão social, haverá o Cine UPA. Assistiremos o filme ‘’Deus Não Está Morto’’. E
logo após haverá um debate com o objetivo de analisar o filme à luz da Bíblia.
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.
PLENÁRIAS DE ELEIÇÔES
No dia 9 de novembro os plenários
de nossas Sociedades Internas reunir-seão para eleger e/ou reeleger a diretoria
para o ano eclesiástico de 2015. Entre os
grandes privilégios da vida cristã destaca-se o servir ao Senhor. O Conselho
da 2ª IPT, em 2002, estabeleceu os requisitos essenciais para ocupar cargos
e postos de trabalho nesta igreja, como
segue: 1. Ser membro comungante dela
(exceto para a diretoria da UCP); 2. Aceitar as doutrinas e normas da igreja; 3.
Frequentar com assiduidade os trabalhos
regulares, especialmente os dominicais;
4. Ser dizimista fiel e pontual; 5. Dar bom
testemunho dentro e fora da igreja; 6.
Enfim, aceitar a Bíblia como única e infalível regra de fé e prática. Observação:
Esta decisão do Conselho foi publicada
no boletim de nº 701, de 3 de novembro
de 2002. Os nomes dos candidatos elei-

tos deverão ser encaminhados ao Conselho, mediante formulário fornecido pelo
administrador, Presb. Eliezer.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
No livro, Os Cinco Pontos, o renomado escritor e pastor norte-americano,
Rev. John Piper fala sobre um tema fundamental do cristianismo: a graça
salvadora de Deus, ao abordar os mistérios da obra redentora de Cristo, que
comprou, ao preço de Seu próprio sangue, o dom da fé para os Filhos de Deus.
Piper trata ainda dos mistérios da alma
humana e do Poder do Espírito de Deus,
que conquista toda a nossa rebeldia,
transformando-nos em servos fiéis. De
acordo com Piper: “Minha experiência é
que o conhecimento de Deus, baseado
na Bíblia, é a combustão que sustenta o
fogo das afeições por Deus. E, talvez, o
tipo de conhecimento mais crucial seja o
conhecimento do que Ele é na Salvação.
É disso que tratam os cinco pontos do
calvinismo; não do poder e da soberania
de Deus em geral, mas de Seu poder e
soberania na maneira como Ele salva as
pessoas. Essa é a razão por que estes
pontos são, às vezes, chamados de doutrina da graça. Para experimentarmos
plenamente a Deus, precisamos saber
como Ele age, mas também, em especial, como Ele nos salva”.
REV. JEFFERSON
Hoje, o Rev. Jefferson, estará ausente da Escola Dominical em nossa igreja,
pois, palestrará na Congregação da 2ª
Igreja Presbiteriana de Ceilândia – 2ª IPC,
no Setor P Sul.
BREVE CATECISMO
Pergunta 34: Como foi administrado o pacto da graça no Velho Testamento? Resposta: O pacto da graça foi administrado no Velho Testamento por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pela páscoa e por outros símbolos e
ordenanças: todos os quais tipificaram o
Cristo, que havia de vir e eram naquele
tempo suficientes para edificar os eleitos
na fé do Messias prometido, por quem tiveram, ainda nesse tempo, a plena remissão do pecado e a salvação eterna.
Referências: Atos 3:24; Romanos 4:11
e 15:8; 1ª Coríntios 5:7; Gálatas 3:7-9 e
14; Hebreus 10:1 e 11:13.
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 – 33541313.
JUNTA DIACONAL
Próximo domingo, depois do culto à
noite, haverá uma reunião da Junta
Diaconal, na Sala da Classe I. Solicitamos a todos os Diáconos, favor não faltar para não dificultar a implementação
das decisões.
SAF EM REVISTA
As irmãs que tiverem o interesse de
aderir ou renovar a assinatura da SAF
em Revista poderão fazê-lo com a vicepresidente 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.
REV. EVANDO
As visitas do Rev. Evando serão às
terças-feiras, às 20 horas. Nesta semana ele visitou a dona Nadir.
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 di-
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Atos
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SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Júlio e Mauro; Próximo
domingo: Diác. Júlio e Diác. Robson.
RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando; Próximo domingo: Noraci e Mariinha.
DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Lúcio, Geazi, J. Cláudio, Sandro, Arthur. Próxima semana:
Anderson, Diêgo, Marcelo, Antônio N.,
William.
CHAZINHO
Hoje: Gilvânia e Antônia; Próximo
domingo: Márcia e Ocinéia.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,
às 14 horas, dona Lita Poubel; Quintafeira, às 20 horas, irmã Crícia.
Do Rev. José Marcos – Terça-feira, às 14 horas, Rev. Benon e dona
Alzira; Às 15 horas, dona Hormezinda;
Sexta-feira, às 14h30, dona Lília Maciel
Fazolo, (visita com a SAF).
Do Sem. Wilian – Sábado, às 19
horas, Lucas Brasiliense; Às 20 horas, Luiz
Felipe.
INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais devemos orar e visitar: Rev. Evando (81812424); Rev. Benon e dona Alzira (33521274); dona Fátima Rodrigues (30393196); dona Hormezinda (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).

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 122:1
b) Hino Congregacional nº 28
b) Oração
c) Leitura Bíblica: Salmo 116:1-19
d) Coral Cantares (2 hinos)
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Samo 141:3-4
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares (2 hinos)
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Rodrigo
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Poesia pela irmã Rosângela
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Romanos 8:12-17
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Coral Cantares (2 hinos)
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
19/10
20/10
21/10
22/10
23/10
23/10
23/10
23/10
24/10

Cardeth Amorim da Cunha ...................................................... 3333-0145
Otamir Tomaz Ferreira Junior .................................................. 3397-2507
Maria das Dores Santos Grippe ............................................... 9691-6032
Liliane Cavalcante Teixeira ...................................................... 3597-5337
Diêgo Lopes Ferreira ............................................................... 8259-3320
Joana Pereira de Resende ....................................................... 3032-8019
Ciro Chaban Junqueira ............................................................ 8150-4979
Lucy Campos Cabral ............................................................... 8103-2700
Clemer Resende Faria ............................................................. 3352-5510

