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Pastoral

Do Presbiterato
Neste mês, a nossa igreja reunirse-á em Assembleia Geral Extraordinária para eleição e/ou reeleição de
oficiais da igreja. Nas próximas edições do Boletim Dominical vamos tecer pastorais referentes ao oficialato
(presbiterato e diaconato) na Igreja
Presbiteriana do Brasil. Esse assunto é de vital importância para o bom
andamento das trabalhos da igreja
do Senhor Jesus Cristo.
Vamos iniciar esta série de pastorais escrevendo sobre o presbiterato. De maneira geral, o ofício é uma
missão honrosa e um ministério dado
pelo próprio Deus a homens que Ele
separou para tal empreitada. É um
mandato de confiança e autoridade.
Antes de tudo é um serviço ao Deus
Todo-Poderoso.
A palavra presbítero deriva do vocábulo grego presbyteros, velho ou
ancião. Significa que o presbítero deve
ser um homem experimentado em todos os aspectos de sua vida cristã:
mental, moral e espiritualmente. Definitivamente o presbítero não deve ser
neófito (novo na fé). O presbítero eleito pela igreja toma parte do ministério
administrativo e espiritual desta comunidade. O presbítero tem de manusear bem a Palavra da verdade (capacidade de orientar, exortar e esclarecer
a quem lhe questionar a respeito da
esperança da Redenção), exercer o
governo de forma piedosa, disciplinar
em amor e administrar o patrimônio
como bom mordomo de seu Senhor.
De acordo com o Presb. Francisco
Martins, em sua obra O Ofício do
Presbítero: “A inteira obediência a essa
forma de organização em nossa Igreja
atesta o espírito democrático do seu regime, dando a cada simples membro de
uma comunidade o direito de participar,
pelos seus representantes, da vida geral em todas as fases”. O presbítero é
um mandatário da congregação, ou
seja, recebeu a delegação de poderes da igreja para geri-la, na graça e

no poder de Deus. Portanto, o
presbítero não deve buscar os seus
próprios interesses, mas a glória de
Deus e o bem comum dos irmãos. Deve
trabalhar avidamente para a solução
de problemas e, não para criar dificuldades na obra do Senhor.
O fato é que o presbiterato é um
ofício para quem almeja servir. Demanda dedicação de tempo, paciência, temor a Deus, piedade cristã, amor fraternal, liderança, dentre outras. Além
destas disposições, o presbítero da
Igreja Presbiteriana do Brasil deve ser
conhecedor e aceitar os padrões doutrinários básicos da igreja. Os presbíteros têm preferência na educação
cristã de nossas igrejas. Estão envolvidos na instrução dos crentes. Ora,
se não entende e aceita o sistema
doutrinário da igreja (que é essencialmente bíblico) sua atuação junto ao
rebanho será nociva.
Defendendo a relevância do presbiterato Bíblico. Conforme Francisco
Martins: “o presbítero representa o
povo e é o povo, na nossa conceituação,
as suas atividades são as atividades do
próprio povo de Deus. Por isso dizemos
que o regime presbiteral dinamiza as
energias, porque põe em movimento as
forças da comunidade e da instituição.
Pode-se ver isso a cada passo. Um Conselho que assiste a todos os serviços
religiosos, que comparece regular e pontualmente a todas as reuniões das entidades domésticas, que fala e toca em
cada crente, que tem sugestões a oferecer e contribuições a dar, que entra
com as ovelhas nas atividades programadas, tal conselho, vitaliza sua igreja
e a leva a maravilhosas conquistas,
assim no terreno espiritual, como nos
setores temporais”. Que Deus oriente e ilumine a nossa igreja no sentido de eleger e/ou reeleger homens
comprometidos com a Sua Palavra e
com a Sua obra.
Rev. Jefferson Batista Neres
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comprometimento com o Senhor da
Igreja, Cristo Jesus, irmãos oriundos
de outra denominação recebidos pelo
Conselho e os que foram batizados
na infância que desejarem realizar a
sua pública profissão de fé, deverão
participar desta classe. As matrículas
poderão ser efetuadas com os secretários da Escola Dominical.
VALTER JÚNIOR
Próximo domingo, o cantor Valter
Júnior irá participar do culto em nossa igreja. Na oportunidade irá divulgar o livro que escreveu.
NOVOS MEMBROS
“Diariamente perseveravam
unânimes no templo, partiam o pão
de casa em casa e tomavam as
suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus
e contando com a simpatia de todo
o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que
iam sendo salvos” (Atos 2:46-47).
Hoje, no culto à noite, acolheremos a
Valdirene Ferreira da Silva e seus filhos: Arthur Ferreira Leal e Vinícius
Ferreira Leal. A estes irmãos as nossas boas vindas.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, no culto e na próxima quarta-feira, a partir da 20 horas, o Rev.
José Marcos estará na 4ª Congregação em Águas Lindas-GO, assistindo
pastoralmente àqueles irmãos.
REV. ALEXANDRO
O Rev. Alexandro estará ausente
dos trabalhos da igreja entre os dias
10 e 13 de março, período no qual
participará do 2º encontro de pastores.
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 displicênci-

as prejudiciais ao devido e necessário crescimento espiritual. Nesta quarta-feira, às 20 horas, daremos continuidade aos Estudos sobre os Encontros que será ministrado pelo Rev. Alexandro.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Há encorajamento em nossa hora
de maior confusão, e esperança em
nosso momento de maior desânimo.
Nosso mundo não é um mundo de
constante caos controlado por forças
impessoais e do ocaso. Nosso destino não está sequer em nossas próprias mãos ou de outras pessoas.
Nosso Pai Celestial, que governa tudo
e todos, segura firme em nossas mãos
e nos conduz. Nós fazemos parte dos
planos redentores de Deus. Uma das
maneiras de nos conformar à Sua
perfeita vontade é por meio da oração. Portanto, vamos todos com alegria, gratidão e súplicas participar da
reunião de orações, próxima quartafeira, às 20h30 horas, no Salão Social que será dirigida pela UPH.
LISTA DOS DIZIMISTAS
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. Que o nosso 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 De Perdoado A Perdoador:
aprendendo a perdoar uns aos outros
da forma de Deus, Jay Adams salienta
que o perdão é uma condição importante para a comunhão com o Pai

celestial. Não é uma opção. Perdoar
é uma ordem de Deus. Também não
podemos ficar levantando hipóteses
sobre como perdoar, a quem perdoar,
quando perdoar, ou quantas vezes
perdoar. Deus não nos deixou sem
informação explícita. Os princípios bíblicos não são difíceis de se entender, apesar de parecer que muitas
pessoas têm encontrado diferentes
formas de entendê-los mal. A maioria
dessas ideias errôneas vem de duas
fontes: (1) da Psicologia, que alguns
tentam integrar com a verdade bíblica, assim distorcendo a verdade bíblica em favor da Psicologia; (2) da
falta de um estudo cuidadoso dos
ensinamentos bíblicos, e de sua
consequente substituição por suposições e conjecturas.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 105: Quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Resposta: Os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, negar ou não ter um Deus;
a idolatria, ter ou adorar mais do que
um Deus, ou qualquer outro juntamente com o verdadeiro Deus ou em
lugar dÊle; o não tê-lo e não confessálo como Deus, e nosso Deus; a omissão ou negligência de qualquer coisa
devida a Ele, exigida neste mandamento; a ignorância, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e
ímpios quanto a Ele; o pesquisar audaz e curioso dos seus segredos;
toda a impiedade, todo o ódio de
Deus, egoísmo, espírito interesseiro
e tôda a aplicação desordenada e
imoderada do nosso entendimento,
vontade ou afetos e outras coisas e
o desvio destes de Deus, em tudo ou
em parte; a vã credulidade, a incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, a desconfiança, o desespêro;
a resistência obstinada e a insensibilidade sob os juízos de Deus; a dureza de coração; a soberba; a presunção; a segurança carnal; o tentar a
Deus; o uso de meios ilícitos, a confi-

ança nos lícitos; os deleites e gozos
carnais; um zêlo corrupto, cego e indiscreto; a tibieza e o amortecimento
nas coisas de Deus; o alienar-nos e
apostatar-nos de Deus; o orar ou
prestar qualquer culto religioso a santos, anjos ou qualquer outra criatura; todos os pactos com o diabo; o
consultar com ele e dar ouvidos às
suas sugestões; o fazer dos homes
senhores da nossa fé e consciência;
o fazer pouco caso e desprezar a
Deus e aos mandamentos; o resistir
e entristecer o seu Espírito; o descontentamento e impaciência com as
suas dispensações; acusá-lo estultamente dos males com que Ele nos aflige, e o atribuir o louvor de qualquer
bem que somos, temos ou podemos
fazer à fortuna, aos ídolos, a nós
mesmos, ou a qualquer outra criatura. Referências: Salmo 14:1; Efésios
2:12; Jeremias 2:27-28; 1ª Tessalonicenses 1:4; Salmo 81:11; Isaías
43:22-23; Jeremias 4:22; Oséias 4:16; Jeremias 2:32; Atos 17:23 e 29;
Isaías 40:18; Salmo 50:21; Deuteronômio 29:29; Tito 1:6; Hebreus
12:16; Romanos 1:30; 2ª Timóteo
3:2; Filipenses 2:21; 1ª João 2:15-16
e 4:1; Hebreus 3:12; Gálatas 5:20;
Atos 26:9; Salmo 78:22; Gênesis
4:13; Jeremias 5:3; Isaías 43:25; Romanos 2:5; Jeremias 13:15; Salmo
19:13; Sofonias 1:2; Mateus 4:7; Romanos 3:8; Jeremias 17:5; 2ª Timóteo 3:4; Gálatas 4:17; Apocalipse 3:1
e 3:16; Ezequiel 14:5; Isaías 1:4-5;
Oséias 4:12; Apocalipse 19:10.
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.

Bíblias para participarem das ativiPastoral
dades do Ministério da Infância. Por
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Jefferson Batista Neres
Diêgo, Rev.
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CHAZINHO
Hoje: Noraci e Suely; Próximo
domingo: Jeane e Lígia.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira, às
20 horas, Gilvan e Júlia; Quinta-feira,
às 14 horas, Rev. Jader; Às 15 horas,
dona Suely; Às 19 horas, Tiago e Sania.
Do Rev. José Marcos – Quintafeira, às 14h30 a dona Lílian Maciel.
INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade, e da doença o
restaurará” (Salmo 41:3). Irmãos enfermos pelos quais devemos orar e visitar: Bernardo Amariz, neto da dona
Márcia Amorim; Cícero Viana, tio do
Presb. Marcus Kleber; Diác. Sr. Manoel,
pai do Presb. Natanael; dona Edmeia,
avó do Diác. Moisés Ferreira; Douglas
Lousan, tio do Diác. Anderson; dona
Alice, esposa do Sr. Nilo; dona Elza Ely,
mãe do Presb. Lutércio; dona Lília
Maciel; dona Maria Grippe; dona
Marilene, mãe da Josilene; dona
Marluce, esposa do Sr. Takeo; dona
Ocinéia; dona Raquel de Melo; dona
Romaninha; dona Sônia Maria Magalhães, irmã do Sr. Domingos; dona
Terezinha Queiroz (3354-5079); dona
Wylliene (9672-7688); Lília, irmã da Dra.
Leila; Marize, amiga da Darcy; Natália
Pignata, sobrinha da Fabíola; Patrícia
Vieira (3358-5160); Rafaela, sobrinha
da Hélia; Rev. Benon e dona Alzira
(3352-1274); Rosimeire Couto; Sophia,
sobrinha do Diác. Claudennes; Sr. José
Antônio Pereira, pai da Jane; Sr. José
Ferreira; Sr. Saul, esposo dona Alfa.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 26:6-8
b) Hino Congregacional nº 13
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 24:1-10
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:
Isaías 1:18
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:
Atos de Louvor
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Geazi
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Acolhimento de Novos Membros
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Neemias 1:4-5
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 299
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Hino Congregacional nº 116
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
06/03
07/03
07/03
08/03
08/03
09/03
09/03
10/03
11/03
11/03
12/03
12/03
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Lucas Silva Santos ................................................................
Madeleine Barros Pires ..........................................................
Lutércio Poubel de Oliveira ....................................................
Daldy Bezerra Aguiar da Silva ...............................................
Lucília Ferreira da Cruz .........................................................
Rosa Alcantara dos Santos Ismael .........................................
Levi Eliezer da Rocha Travassos............................................
Moisés da Silva Couto ...........................................................
Jaqueline Angélica Gonçalves ................................................
Paulo Alves Honorato ............................................................

