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Pastoral
As qualificações dos Presbíteros – Parte I
Na sua última reunião do dia 8 de
agosto, o Conselho tomou conhecimento de que há presbíteros e
diáconos com mandatos vencendo,
portanto
decidiu
convocar
a
assembleia geral, para se reunir extraordinariamente, para a eleição e/
ou reeleição de oficiais. Por esta razão escreveremos algumas pastorais
concernentes a este assunto visando à instrução e preparação dos irmãos para esse momento tão importante que é a escolha de oficiais.
O assunto é extremamente importante e sempre atual para cada igreja
local. O cristão consciente sabe muito
bem o quanto é valioso para a igreja
ter presbíteros e diáconos que satisfaçam os requisitos bíblicos. Como afirma o pastor norte americano John
MacArthur: “O caráter e a eficácia de
qualquer igreja estão diretamente ligados à qualidade de sua liderança”.
Nem todos os homens são aptos
para a liderança da Igreja. Por esta
razão, em 1ª Timóteo 3:1-13, o apóstolo Paulo instrui os homens descrevendo as qualificações daqueles que
querem assumir a liderança da Igreja de Cristo. Ele chama esses homens
de Bispos (No Novo Testamento, os
termos
“bispo”,
“pastor ”
e
“presbítero” se referem todos à mesma função) e Diáconos. Os presbíteros deliberam sobre assuntos doutrinários e governam a Igreja, os
diáconos exercem o ministério da assistência, também conhecido como
ministério da misericórdia. As mesmas
qualificações exigíveis aos presbíteros também se aplicam aos diáconos,
com exceção a área do ensino. No
entanto, sempre nos referiremos ao
presbítero.
Quais são essas qualificações?
Paulo apresenta sete áreas nas quais
os presbíteros devem ser qualificados:
1) Vida familiar exemplar
a) O presbítero deve ser esposo de uma só mulher – “É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher…” (1ª Timóteo 1:2). A tradução
literal é “homem de uma só mulher”. É importante observar que o
texto não está falando que para ser

presbítero é necessário que o candidato seja casado. A intenção de Paulo era destacar o casamento
monogâmico. Não deve haver qualquer outra mulher na vida de um
presbítero com a qual ele se relacione em intimidade, seja emocionalmente, seja fisicamente. É necessário que o presbítero busque pureza
de pensamentos, pois o adultério começa na mente (Mateus 5:27-28). Um
presbítero não pode ser um polígamo
e nem um adúltero.
b) O presbítero deve liderar sua
casa – “E que governe bem a sua
própria casa, criando os filhos sob
disciplina, com todo o respeito
(pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da
igreja de Deus?)” (1ª Timóteo 3:45). Biblicamente, a responsabilidade
de governar o lar é do homem. Obviamente, que essa não é uma tarefa
a ser exercida pelo homem de forma
isolada, solitária e autoritária. Antes,
porém, deverá ser exercida com sabedoria e com todo o apoio de sua
esposa, sua auxiliadora idônea. Primeiramente Paulo coloca a necessidade de haver uma administração da
autoridade de pai. O presbítero deve
governar ou administrar bem a própria casa. Em segundo lugar Paulo
coloca a necessidade de criar os filhos bem. O Rev. Hernandes Dias
Lopes, sabiamente afirma: “O primeiro rebanho do presbítero é sua família.
Se ele fracassa em cuidar da sua casa
está desqualificado para cuidar da casa
de Deus. Se não cria os filhos no temor
do Senhor, fica prejudicado para exortar os filhos dos demais crentes. Se os
próprios filhos não lhe obedecem nem
respeitam, dificilmente sua igreja o obedecerá e respeitará sua liderança”. O
presbítero deve governar bem tudo
o que diz respeito “a própria casa”.
O padrão requerido por Deus de
alguém que ocupa o presbiterato é
altíssimo, e por si mesmo, qualquer
homem está desqualificado. Porém em
Cristo e na força do Seu poder, aquele
que é chamado é também capacitado.
Rev. José Marcos de Oliveira Silva
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tes, por transferência a pedido: Crícia
Mariana Maurício, membro comungante, Isabelle Catarina Maurício, membro não-comungante; por jurisdição a pedido: Maria do Livramento Silveira,
Karen Silveira Rodrigues e Ana Regina Ferreira Silva. A todas estas queridas as nossas boas-vindas seguidas de nossas súplicas a Deus para que sejam uma
bênção na nossa igreja e a igreja seja uma
bênção na vida dessas famílias.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará na
3ª Congregação em Águas Lindas-GO,
assistindo pastoralmente aqueles irmãos.
TESOURARIA
Informamos a todos os presidentes, tesoureiros das sociedades internas, departamentos e superintendentes da Escola Dominical que o repasse da verba para desenvolvimento das suas atividades será efetuado, com previsão de sete dias, de segunda
à sexta-feira, das 9 às 12 horas. Caso haja
algum impedimento, favor entrar em contato com o Presb. Joel Nogueira.
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 queconfirmem seus nomes
na lista de dizimistas fixada no mural do Salão Social, semanalmente.
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Em sua última reunião, o Conselho
convocou a Assembleia Geral, para se reunir extraordinariamente no dia 28 de setembro de 2014, às 9 horas, em nosso tem-

plo para deliberar sobre as seguintes matérias: a) eleição e/ou reeleição de três
diáconos. Estão com o mandato vencendo
os irmãos: Henrique Barbosa Neri,
Robson Rangel da Silva e Rodrigo V.
Golfi Andriazzi; b) eleição e/ou reeleição de dois presbíteros. Estão com o mandato vencendo os irmãos: Joel Nogueira
e Natanael Machado Correa. Todos os
membros comungantes, da sede e congregações estão convocados. Desde já, vamos orar em favor da Assembleia a fim de
que as decisões estejam de acordo com a
soberana vontade do nosso bondoso Deus.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
No livro, A Mão Invisível, o Dr. Rev.
R. C. Sproul questiona: Todas as coisas
cooperam mesmo para o bem dos que
amam a Deus? “Toda mulher que já deu
à luz a uma criança natimorta tem consciência do quanto isso devasta o coração”. “Quem passaria por tal experiência
sem clamar aos céus indagando: ‘Por
quê?’. Nessas circunstâncias, é normal
questionar onde está Deus”. Este livro é
um esforço para enfrentar as questões e
dúvidas que surgem com relação à Providência de Deus. Foi planejado para analisar a questão da providência não apenas do ponto de vista doutrinário, mas,
principalmente, a partir do exame das
experiências concretas de pessoas de
carne e osso cuja vida e lutas foram
registradas para nosso benefício na Sagrada Escritura. A Providência de Deus é
a nossa fortaleza, o nosso escudo e a
nossa grande recompensa. É ela que fornece coragem e perseverança aos santos de Deus. Sproul, como sempre, cumpre o seu esmerado trabalho de esclarecer tópicos difíceis e de torná-los compreensíveis para o leitor. A Mão Invisível
verte luz sobre um aspecto negligenciado da ação de Deus e da vivência humana.
BREVE CATECISMO
Pergunta 26: Como é o pecado original transmitido de nossos primeiros
pais à sua posteridade? Resposta: O
pecado original é transmitido de nossos
primeiros pais à sua posteridade por geração natural, de maneira que todos os
que assim procedem deles são concebidos e nascidos em pecado. Referências: Salmo 52:15 e João 3:6.
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
De acordo com o Rev. Gildásio, pastor presbiteriano: “Uma das melhores sínteses da ética de Jesus está contida no
Sermão da Montanha, como tem sido
comumente chamado. Os seus discípulos devem caracterizar-se pela humildade, mansidão, misericórdia, integridade,
busca da justiça e da paz, pelo perdão,
pela veracidade, pela generosidade e
acima de tudo pelo amor. O Sermão do
Monte forma um todo maravilhosamente
coerente. Descreve o comportamento que
Jesus espera de cada um dos Seus discípulos, que são também cidadãos do reino de Deus. Os cristãos estão presos em
uma complexa teia de relacionamentos,
todos eles partindo do nosso relacionamento com Cristo. Quando nos relacionamos devidamente com Ele, os nossos
demais relacionamentos são todos afetados. Novos relacionamentos surgem e
os antigos se modificam. A questão básica é se nós somos sinceros no que dizemos e se fazemos o que ouvimos. Deste
compromisso depende o nosso destino
eterno. Só quem obedece a Cristo como
Senhor é sábio. Pois quem assim procede está edificando a sua casa sobre o alicerce da rocha, que as tempestades da
adversidade e do juízo não serão capazes de solapar”. Portanto, convictos da
importância dos ensinamentos de nosso
Senhor Jesus Cristo, vamos participar do
Estudo no Sermão do Monte, Oração Dominical que, nesta quarta-feira, às 20
horas, será ministrado pelo Rev.
Jefferson.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Conforme o Rev. John Piper, destacado escritor e conferencista estadunidense: “a oração precisa ter prioridade na
vida do crente. A profundidade da igreja
não é medida pelo sucesso diante dos
homens, mas pela intimidade com Deus.
A grandeza de uma igreja é medida não

pela beleza de seu edifício ou pela pujança de seu orçamento, mas pelo poder
espiritual por meio da oração”. No século
19, o pregador britânico, Rev. Charles
Haddon Spurgeon disse que em muitas
igrejas a reunião de orações era apenas
o esqueleto de uma reunião na qual as
pessoas não mais compareciam. Ele concluiu: “Se uma igreja não ora, está morta”. Segundo o Rev. Hernandes Dias
Lopes, ministro presbiteriano: “a oração
não é um calmante para a alma, mas o
despertar para uma nova ação. O apóstolo Paulo considerou a oração como uma
luta e uma luta agônica (Romanos 15:30).
Para Jacó a oração foi uma luta com o
Senhor. A mulher sirofenícia também lutou com Senhor por meio da oração e
saiu vitoriosa”. Tendo em vista a relevância da prática da oração vamos todos
participar da reunião de orações que nesta quarta-feira será dirigida pela UPH.
MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio
hoje, após a Escola Dominical, na sala
do culto mirim; b) Escalas: BERÇÁRIO
– Hoje: Josilene Cavalcante e Josiane
Andrade; Próximo domingo: Lílian Lima
e Luciana Rangel; MATERNAL 1 – Hoje:
Rose e Janete Crivelaro; Auxiliar da noite: Lilian Silva. Próximo domingo:
Antônia Silva e Caroline Bezerra; MATERNAL 2 – Hoje: Jaciara Gonçalves e
Karen Cerqueira; Auxiliar da noite:
Milena Caires. Próximo domingo:
Kataryne Araújo e Cris Brito. 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; c) Culto Infantil: Hoje,
para crianças de 4 a 11 anos. Dirigente:
Ev. Ana Eliza; d) LEB: Numa promoção
da Secretaria Presbiterial do Trabalho
Infantil do PTAN, próximo sábado, às 14
horas, nas dependências da 3ª Igreja
Presbiteriana de Ceilândia – 3ª IPC, haverá o LEB – Louvor, Estudo e Brincadeiras. As crianças que forem participar
deverão inscrever-se com o
Diác.
Emanuel e/ou a Ev. Ana Eliza; e) UCP:
No dia 30 de Agosto haverá uma programação da UCP, às 20 horas, no Salão Social de nosso templo. Esta programação terá como tema: Noite das Nações e cada criança terá que vir vestida
representando uma nação. Desde já incentive o seu filho a produzir a roupa e
participar da programação; f) Queridos
Pais: As crianças que não trouxerem
Bíblias para as atividades do Ministério
da Infância retornarão ao templo ou as
Classes de Escola Dominical onde os se-
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Ata nº 855 – Data: 27/04/2014
– 1ª) Autorizar a contratação da obra de
edificação da secretaria da igreja e demais dependências.
Ata nº 858 – Data: 06/06/2014
– 1ª) Após discussão e debates, conduzidos pelo Vice-Presidente do Conselho
Presb. Paulo, nos termos do artigo 9º, §
1º, alínea “a”, artigo 110 e artigo 111 da
CI/IPB e nos termos do artigo 4º, § 2º,
alínea “a” e artigo 6ª dos Estatutos da
Igreja, convocar Assembleia Extraordinária para o dia 20 de julho de 2014, no
horário da Escola Dominical, para a eleição de pastor efetivo pelo período de
2015 a 2018, com a indicação de candidato único do Rev. Jefferson Batista Neres.
2ª) Tomar conhecimento do relatório
prestado pelo Rev. Jefferson referente a
visita feita pela nova diretoria executiva
da Junta de Missões Nacionais aos pastores e os Presbíteros: Joel Nogueira e Eliezer
Targino Marques; 3ª) Tomar conhecimento do relatório prestado pela comissão de
obras referente as ações no lote da futura
congregação em Águas Lindas-GO e da
construção da secretaria e demais dependências na sede da Igreja; 4ª) Não renovar o contrato de locação da loja da Praça
do Bicalho com a Papelaria Instrutiva e
solicitar a empresa a devolução do imóvel; 5ª) Tomar conhecimento do pedido
de auxílio financeiro encaminhado pela
Jocum em função do trabalho de Evangelismo na Copa. Não atender ao pedido; 6ª)
Tomar conhecimento do pedido de auxílio
financeiro encaminhado pela Secretaria do
Trabalho Infantil do Presbitério de Taguatinga Norte. Atender ao pedido e doar R$
4.000,00; 7ª) Receber, nos termos do
art.16, alínea “c” da CI/IPB, os irmãos
Neemias Francisco dos Santos, Cristina
Ribeiro dos Santos, Adoraci Pereira Alves,
Delminda Bicalho Medeiros Silva e Fábio
Moreira Silva, como membros comungantes; 8ª) Tomar conhecimento do pedido
de auxílio da Federação de Mocidades do
Presbitério do Distrito Federal para a realização do Projeto Missionário de Férias de
2014, na cidade de Goianápolis-GO. Atender ao pedido e doar R$ 1.000,00.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 100
b) Hino Congregacional nº 52
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 98
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 17:3
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. José Francelino
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Acolhimento de Novos Membros
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Marcos 4:35-41
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 254
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
17/08
17/08
19/08
19/08
20/08
20/08
22/08
22/08
23/08

Luiz Caleb da Silva Ferreira ...................................................................
Gilson Teixeira de Castro ...................................................... 3597-4855
Mariano Frazão de Moura ....................................................... 9233-3061
Saulo Batista Resende ............................................................. 9684-060
Mariana Santiago de Oliveira ................................................. 3563-2130
Tiago Dantas Rosendo ........................................................... 8470-0810
Reny Silva Novaes Sousa ......................................................................
Jane Antônio Pereira ............................................................. 3351-1476
Bruna Rodrigues Machado ..................................................... 8269-6731

