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Pastoral

O Diaconato
“Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram:
Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às
mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa
reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais
encarregaremos deste serviço; e, quanto a nós, nos consagraremos à
oração e ao ministério da palavra” (Atos 6:2-4)
A palavra diácono vem do grego
diakonos e significa ministro ou servo.
O vocábulo diakonia, que aparece mais
vezes no Novo Testamento, significa
serviço e ministério. Não se refere
apenas ao ministério hoje atribuído
aos nossos diáconos. Paulo descreve
Epafras como diakonos ou ministro de
Cristo, Colossenses 1:7, e a si mesmo como diakonos ou ministro do
Evangelho e da igreja, Colossenses
1.23 e 25. Entretanto, o relato, em
Atos 6, sobre a escolha de sete homens aprovados para supervisionarem a administração do fundo para as
viúvas, é comumente tornado como a
instituição formal do diaconato. Este
é o primeiro exemplo de entrega de
responsabilidades administrativas e
sociais a homens dotados de caráter
e dons apropriados. Tornou-se um procedimento típico nas igrejas gentias.
Com base no capítulo sexto de
Atos, os diáconos cuidam da beneficência da igreja, um trabalho tão importante e difícil que o texto menciona a necessidade dos diáconos serem “homens de boa reputação,
cheios do Espírito e de sabedoria”
(Vs. 3). Estêvão, um daqueles primeiros sete diáconos, era: “homem
cheio de fé e do Espírito Santo” (Vs.
5). Alguns diáconos receberam a capacidade de ensinar e pregar, de
modo que, além da beneficência,
exerciam também o ministério da Palavra. Foi o caso de Estêvão, Atos
6:8-7 e 53 e de Filipe, Atos 8:5ss.
A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, CI/IPB, no Art. 53,
alíneas “a”, “b”, “c” e “d” diz o seguinte sobre o diaconato: “O diácono
é o oficial eleito pela igreja e ordenado

pelo Conselho para, sob a supervisão
deste, dedicar-se especialmente: (a) à
arrecadação de ofertas para fins piedosos; (b) ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos; (c) à manutenção da
ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino; (d) exercer a
fiscalização para que haja boa ordem na
Casa de Deus e suas dependências”.
O apóstolo Paulo, em duas passagens das Escrituras, 1ª Timóteo 3:112 e Tito 1:5-9, menciona dezesseis
qualificações sobre os presbíteros e
diáconos: “Irrepreensível, esposo de
uma só mulher, bom chefe de família, hospitaleiro, temperante, sóbrio, modesto, não dado ao vinho,
não violento, cordato, inimigo de
contendas, não avarento, apto para
ensinar, não seja neófito, tenha
bom testemunho dos de fora e piedoso”. Naturalmente que não há condição de abordar todas as qualificações deste nobre ofício.
O que desejamos destacar nesta
pastoral é a sublimidade e a excelência deste ofício na obra do Senhor.
Todos os ofícios são igualmente importantes. O pastor não é mais importante do que o presbítero; o
diácono não é mais importante do que
o presbítero, mas todos trabalham
pela mesma causa. São funções distribuídas pelo Senhor da igreja para
o cumprimento da missão do povo de
Deus que é coluna e baluarte da verdade. O diaconato é uma bênção para
aqueles que o exercem com fidelidade e, para a igreja que é servida por
estes homens consagrados e dedicados ao Seu chamado.
Rev. Jefferson Batista Neres
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CONSELHO
Todos os senhores presbíteros
e pastores estão convocados para
uma reunião do Conselho, próxima
terça-feira, às 20 horas, em sua
sala.
CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS
Próxima quinta-feira, às 20 horas, na residência da irmã Marlene, na Rua 12, Chácara 141, Casa
18 – Fone: 9959-4347, haverá um
culto de ação de graças promovido pela UPH. Toda a igreja está
convidada.
CASAMENTO
“Coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos
alegres” (Salmo 126:3). Confiados
na graça de Deus e sob a bênção
de nossos pais, nós, BARTIRA e FÁBIO, convidamos os irmãos, amigos
e familiares para a cerimônia de nosso casamento, a realizar-se no próximo sábado, às 17 horas, no templo da 2ª Igreja Presbiteriana de
Taguatinga – 2ª IPT. Toda a 2ª IPT
está convidada.
CULTO DA FAMÍLIA – STG
“O SENHOR vos aumente
bênçãos mais e mais, sobre vós
e sobre vossos filhos. Sede benditos do SENHOR, que fez os
céus e a terra” (Salmo 115:1415). No último sábado deste mês,
às 19h45, nas dependências da 1ª
Igreja Presbiteriana de Taguatinga
– 1ª IPT, o Sínodo de Taguatinga –
STG, promoverá o culto das famílias de nosso Sínodo. Serão momentos históricos de celebração e gratidão a Deus pela existência e importância da família (conforme
prescreve a Bíblia Sagrada). O
preletor especialmente convidado é
o Rev. Saulo Carvalho, Diretor do
Seminário Presbiteriano Brasil Central em Goiânia. O Coral Cantares
integrará a liturgia do culto. Toda
a nossa igreja está convidada. Vamos com alegria participar.

BIBLINHAS
Nas inspiradas palavras do apóstolo Paulo: “E assim a fé vem pela
pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo“ (Romanos 10:17).
Cremos que Deus somente é conhecido o suficiente para proporcionar
salvação ao eleito, por meio da fiel
pregação da Escritura. A distribuição das “Biblinhas” é um meio eficaz para a difusão do evangelho.
Foram impressos 105.000 exemplares das “Biblinhas”. As “Biblinhas”
foram impressas para que os
membros de nossa igreja
evangelizem distribuindo-as a
pessoas que não conhecem a
Cristo. O material está em um dos
aparadores na saída do nosso templo.
DÍZIMOS E OFERTAS
“Considerai, pois, como era
grande esse a quem Abraão, o
patriarca, pagou o dízimo tirado
dos melhores despojos” (Hebreus
7:4). É indiscutível e visível as pródigas bênçãos materiais e financeiras de Deus em nossas famílias e
em nossa igreja. Deus é o dono do
ouro e da prata, todavia, a igreja
vive dos dízimos e das ofertas. Se
toda igreja fosse dizimista faríamos
mais. Louvamos a Deus pela fidelidade da maioria, razão pela qual a
nossa igreja oferece todo suporte e
conforto necessário para sustentação e promoção dos nossos trabalhos: alimentação, material didático, manutenção dos equipamentos,
salários, etc. 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.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em seu livro, Deus, Casamento e Família: reconstruindo o fundamento bíblico, Andreas J.

Köstenberger e David W. Jones afirmam que vivemos uma crise no que
diz respeito ao casamento e à família e somente com um retorno ao
fundamento das Escrituras poderemos ter a esperança de recuperar
essas instituições. A fim de fornecer um tratamento bíblico e integrado desses temas, os autores examinam o que a Bíblia diz sobre os
propósitos que Deus tem para homem e mulher tanto no casamento
quanto na vida familiar. Essa análise abrange tópicos como casamento, criação de filhos, solteirismo,
homossexualidade, divórcio, novo
casamento, contracepção, aborto,
o papel de cada sexo e liderança no
lar. Portanto, este livro é essencial
para todos que buscam uma visão
bíblica e uma resposta para os complexos desafios que nossa cultura
lança às intenções de Deus para o
casamento e a família. Ao final da
obra os autores prepararam um guia
de estudo que facilita o aprendizado.
CINE-UPA
Próxima sexta-feira, haverá o
CINE-UPA. Mais uma programação
especial com os adolescentes.
Acontecerá no Salão Social,
impreterivelmente, às 20 horas.
Continuamos a contar com a participação dos adolescentes e com o
incentivo dos pais. Confirme sua
presença com a diretoria da UPA e
venha participar conosco.
GRUPO FIOS DE PRATA
De 14 a 18 de setembro deste
ano, em Caldas Novas-GO, haverá
o Encontro da Terceira Idade, organizado pela Secretaria Sinodal da
Terceira Idade, com o seguinte
tema: “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor”. O investimento individual para participar do Encontro será de R$ 630,00. Os irmãos interessados deverão procurar a dona Marta Resende ou a
Fabíola.

REV. JOSÉ MARCOS
Hoje e quarta-feira, o Rev. José
Marcos estará na 4ª Congregação
em Águas Lindas-GO assistindo pastoralmente aqueles irmãos.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 64: Que é a Igreja invisível? Resposta: A Igreja invisível é o número completo dos eleitos, que têm sido e que hão de ser
reunidos em um corpo sob Cristo, a
cabeça. Referências: João 10:16
e 11:52; Efésios 1:10 e 22-23.
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
O Estudo Bíblico é o meio pelo
qual Deus fala ao coração do crente. Muitas vezes, ensinando-o como
desfrutar do seu poder e da sua misericórdia. Ou, às vezes, advertindo o crente sobre negligências ou
displicências prejudiciais ao devido
e necessário crescimento espiritual. Estamos estudando o livro do
profeta Amós. O texto de estudo

desta semana será Amós 5:21-27.
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Hoje:
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se III – Pres. Kleber; Classe IV –
Presb. Cícero; Classe de Jovens –
Presb. Paulinho; Classe de Adolescentes – Vanessa; Classe de
Catecúmenos – Presb. Eliezer.
LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do dia
24/05. Classes de Adultos: Classe
I, II, III e IV, Lição nº 12; Classe de
Jovens, Lição nº 5; Classe de Adolescentes, Lição nº 2; Classe de
Catecúmenos, Lição nº 7.
PREGADORES
Hoje e próximo domingo: Rev.
Jefferson.
PRESBÍTEROS NO PÚLPITO
Próximo domingo: Presb.
Lusérgio.
PIANISTAS
Hoje: Luciano; Próximo domingo: Nathália.
EQUIPES DE CÂNTICOS
Hoje: Kainós; Próximo domingo: Atos de Louvor.
SONOPLASTIA
Hoje: Diác. Arthur e Diác. Júlio;
Próximo domingo: Diác. Robson e
Diác. Rodrigo.
RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Cláudio e Presb.
Natanael; Próximo domingo: dona
Marta e sr. Fernando.
DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Wesley, Marcelo, Wanderlúcio, Elizeu, Sandro. Pró-

xima semana: Arthur, Moisés C.,
Thiago V., Diêgo, Emanoel.
ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Rose; Próximo domingo:
Rosana.
CHAZINHO
Hoje: Diva e Antônia; Próximo
domingo: Joselina e Tânia.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Quintafeira, às 11 horas, dona Rita.
Do Rev. José Marcos – Quinta-feira, às 14h30, dona Norberta
– essa visita será juntamente com
a SAF.
Do Rev. Alexandro – Quartafeira, às 16 horas, Felipe Ferreira.
INTERCESSÃO
Irmãos enfermos pelos quais devemos orar e visitar: Cícero Viana,
tio do Presb. Marcus Kleber; Daniel
Lima; Diác. sr. Manoel, pai do Presb.
Natanael; dona Fátima Rodrigues
(3039-3196); dona Honorita Maria
de Jesus, mãe Presb. Cícero; dona
Hormezinda (3532-2595); dona
Lilian Maciel; dona Maria Bernardina,
mãe da Mírian; dona Maria Grippe;
dona Marluce, esposa do sr. Takeo;
dona Ocinéia; dona Raquel de Melo;
dona Terezinha Queiroz (33545079); Levi, filho da irmã Joselina;
Patrícia Vieira (3358-5160); Rafaela
e sr. Antônio, respectivamente, sobrinha e pai da Hélia; Rafael, Alyne
e Júnior, sobrinhos da dona Eliana;
Rev. Benon e dona Alzira (33521274); Sheilla Kiyomi; sr. Fernando
Vieira.

Aniversariantes da Semana
18/05
19/05
20/05
20/05
21/05
22/05
23/05
23/05

Fernanda Cavalcante Borges ................................................... 3964-0141
Sarah Cristina dos Santos Alves .............................................. 8534-9562
Erasmo Pereira Costa ............................................................. 3355-2718
Taiguara Pedreira Lobo ........................................................... 3373-9582
Sinval Gomes Carolino ............................................................ 9994-5858
Wesley Kenney Melo Dias .......................................................................
Vilma Breder de Souza ........................................................... 3542-0092
Delzidéria de Oliveira .............................................................. 8590-1031

