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Pastoral
As Qualificações dos Presbíteros – 2ª Parte
1ª Timóteo 3.1-8
Devido o Conselho ter convocado a
Assembleia Geral Extraordinária para a
eleição e/ou reeleição de oficiais, nos propomos escrever algumas pastorais
concernentes a este assunto, visando à
instrução e preparação dos irmãos para
esse momento tão importante que é a
escolha de oficiais. 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. Na edição n° 1.309
tratamos da primeira área, na qual os
presbíteros devem ser devidamente qualificados: 1) Vida familiar exemplar;
a) O presbítero deve ser esposo de
uma só mulher; e, b) O presbítero
deve liderar sua casa. Hoje veremos
mais uma área na qual, os homens que
desejam o presbiterato, devem ser qualificados:
2) Os relacionamentos interpessoais
a) O presbítero não pode ser violento, “…não violento” (1ª Timóteo 3:3)
– A palavra grega traduzida como “violento” significa “que dá golpes” ou
“espancador”. O presbítero não pode ser
temperamental e em meio aos conflitos,
sejam nas reuniões do Conselho, nos Concílios ou no pastoreio das ovelhas no dia a
dia, não pode apelar para palavras agressivas ou a violência física. O pastor e escritor norte americano, Rev. John
MacArthur, afirma com muita propriedade:
“O líder espiritual deve ser capaz de lidar
com as diversas situações com a “cabeça
fria” e um espírito manso”. O Rev. Hernandes Dias Lopes, afirma: “Um presbítero
é um pastor que busca as ovelhas para
apascentá-las e não para golpeá-las. Um
presbítero não pode agredir as pessoas
com palavras nem com atitudes. Não pode
ser rude com as ovelhas. O presbítero é
alguém que atrai as pessoas pela sua doçura e graça. As pessoas correm para ele
na hora da aflição”.
b) O presbítero precisa ter facilidade para perdoar as falhas
alheias, “…cordato” (1ª Timóteo 3:3)

– Ao contrário de “violento” o presbítero
precisa ser “cordato”. A pessoa cordata
tem consideração com os outros. A pessoa cordata é gentil, paciente, graciosa e
acima de tudo tem facilidade para perdoar as falhas alheias. A pessoa cordata não
guarda rancor. Um presbítero cordato tem
a capacidade de lembrar-se do bem e
esquecer o mal que lhe causaram. O
presbítero não pode guardar uma lista de
ressentimento, por várias razões, e uma
delas, é a alegria de servir aos outros.
c) O presbítero precisa ser inimigo de contendas, “…inimigo de
contendas” (1ª Timóteo 3:3) – A palavra grega traduzida como “inimigo de contendas” é “pacífico”. A pessoa pacífica
consegue colocar em práticas as palavras
de Paulo aos cristãos romanos: “Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens” (Romanos 12:24). Uma pessoa cordata luta
pela paz. É um pacificador. O presbítero
deve ser um homem engajado na promoção da paz. Suas palavras e suas atitudes são cuidadosamente pensadas para
não colocar uma pessoa contra a outra.
d) O presbítero precisa ser hospitaleiro, “...hospitaleiro” (1ª Timóteo
3:2) – A palavra “hospitaleiro” literalmente
significa “amigo de estrangeiros” ou “amigo de forasteiros”. Os presbíteros da Igreja de Jesus Cristo devem se compadecer
de forasteiros. Se existe algo que não
combina com o Cristianismo é a xenofobia, que é a aversão a pessoas e coisas
estrangeiras. Os presbíteros devem ter as
suas casas abertas para acolherem pessoas realmente necessitadas. Não estou
afirmando que os presbíteros devem hospedar todas as pessoas que se apresentam em suas casas indiscriminadamente.
É preciso muito cuidado na prática da hospitalidade.
Os presbíteros da igreja de Cristo
precisam ser qualificados na área dos
relacionamentos interpessoais. Os presbíteros não podem ser violentos, ao contrário precisam ser cordatos, inimigos de
contendas e hospitaleiros.

Rev. José Marcos de Oliveira Silva

Culto de Louvor
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Aniversariantes da Semana

CONSTRUÇÃO
A obra de edificação da nova secretaria, sala de arquivo morto e sala
da tesouraria, todas anexas ao Salão
Social do nosso templo está quase concluída. Nesta semana, a pintura das
paredes e do teto foram concluídas e
todas as esquadrias foram instaladas.
Solicitamos aos pais que impeçam seus
filhos de circularem na construção para
evitar acidentes. Lembramos que o
acesso à nave do templo pelo elevador não será interrompido.
SANTA CEIA
Segundo a Confissão de Fé de
Westminster: “XXIX.I: Na noite em que
foi traído, o nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento de Seu corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser
observado em Sua Igreja até ao fim do
mundo, para ser uma lembrança perpétua do Seu sacrifício que em Sua
morte Ele fez de Si mesmo; para selar,
aos verdadeiros crentes, todos os benefícios provenientes desse sacrifício
para o seu nutrimento espiritual e crescimento nEle, e seu compromisso de
cumprir todos os seus deveres para com
Ele; e ser um vínculo e penhor de sua
comunhão com Ele e uns com os outros, como membros de Seu corpo místico”. Próximo domingo, no culto, haverá a ministração da Santa Ceia do
Senhor. Portanto, com devoção e consagração vamos nos preparar para
estes momentos edificantes.
GRATIDÃO
“Grandes coisas o Senhor tem
feito por eles. Com efeito, grandes
coisas fez o Senhor por nós; por
isso, estamos alegres” (Salmo
126:2b-3). A dona Marilene e família
agradecem as orações de toda a igreja em favor da saúde de seu filho
Wendell. Ele está em casa e com a
saúde estabilizada.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará
na 4ª Congregação em Águas Lindas,
assistindo pastoralmente aqueles irmãos.
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
d e s e m b a r a ç o f i n a n c e i r o . Te m o s
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.
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Em sua última reunião, o Conselho convocou a Assembleia Geral
da Igreja, para se reunir extraordinariamente no dia 28 de setembro
de 2014, às 9 horas em nosso templo, 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
Em sua obra intitulada, Doce
Amarga Providência, o renomado
pastor e escritor norte americano dos
nossos dias, Rev. John Piper, aborda
a narrativa de Rute e Boás. Na perspectiva do autor Rute e Boás viviam
perigosamente. Uma jovem viúva,
imigrante, camponesa e um judeu de
meia-idade, proprietário de terras,
caminharam no limite da exclusão social, mas mantiveram absoluta integridade. O resultado foi surpreendente e afetou todas as gerações que se
seguiram. Uma história fora do comum
que vai de uma estratégia sexual a
uma aliança racial, que transcorre sob
a invisível mão de Deus, o qual lhes
recompensou a fidelidade e a espera
de forma surpreendente, pois fizeram
parte da linhagem do Rei dos reis.
BREVE CATECISMO
Pergunta 28: Em que consiste a
exaltação de Cristo? Resposta: A
exaltação de Cristo consiste em Ele
ressurgir dos mortos no terceiro dia;
em subir ao Céu e estar sentado à
mão direita de Deus Pai, e em vir para
julgar o mundo no último dia. Referências: Atos 17:31; 1ª Coríntios 15:4
e Efésios 1:20-21.
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 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 reu-
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VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira,
às 20 horas, Ismael; Quinta-feira, às
14 horas, dona Hormezinda; Às
15h30, dona Raquel.
Do Rev. José Marcos – Terçafeira, às 14 horas, dona Joana P.
Resende; Sexta-feira, às 14h30, sr.
Pedro Rodrigues.
Do Sem. Wilian – Sábado, às 14
horas, Hofmann e Aline; Às 16horas,
Emanuel Júnior e Érika.
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; Sr. Natalício Ferreira Porfirio, tio do Presb.
Cícero; Sr. José Neri, irmão da dona
Dete e dona Isabel; dona Maria
Rita; Presb. Sebastião Barros; Levi,
filho da irmã Joselina; O recém-nascido Ramon, sobrinho da irmã
Lucivany.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 122:1
b) Hino Congregacional nº 3
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 103:1-22
e) Hino Congregacional nº 28
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 101.3-4
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:
Diac. Anderson Poubel
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Mensagem: Rev. Charles
b) Hino Congregacional nº 400
CONCLUSÃO
a) Oração Final (Intercessão Aniversariantes Conjugais)
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
31/08
31/08
31/08
01/09
01/09
01/09
01/09
01/09
02/09
03/09
03/09
03/09
03/09
04/09
05/09
05/09
06/09
06/09

Mirian Gonçalves da Silva ...................................................... 8123-1268
Ivo Ferreira ........................................................................... 9901-6070
Sandro Daniel Soares ............................................................ 9298-7189
Andréia da Silva Moura Cavalcante .......................................................
Eliane de Cássia Oliveira ....................................................... 3491-4011
Bruno Benfica de Lima ........................................................... 8508-1093
Silvia Raquel R. Machado ...................................................... 3964-5381
Isabel Rodrigues de Lima ......................................................................
Laís Andrade Ramos de Sousa ............................................... 9608-7484
Priscila Barros Ferreira .......................................................... 9667-2939
Crisonéia Nonata de Brito Gomes .......................................... 8342-1262
Pedro Lima Guimarães .......................................................... 3036-3191
Teresa de Araujo Pereira ....................................................... 8226-6270
Camila Pereira Macsoud ........................................................................
David Couto Kishima .............................................................................
Filipi França Rangel ............................................................... 3475-9648
Diva de Paula Soares ............................................................ 3797-1373
Lita Lousan do Nascimento Poubel

