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Escolhendo a liderança da igreja
É Deus quem escolhe, chama e capacita a liderança da sua igreja. É Deus
quem dá pastores à sua igreja. É o Espírito Santo quem constitui
presbíteros na igreja. A igreja expressa a vontade de Deus pelo voto, mas
em última instância é o próprio Deus quem escolhe aqueles a quem ele
mesmo quer para pastorear as suas ovelhas. Hoje, esta igreja estará
escolhendo, sob a orientação divina, presbíteros e diáconos. Nossa
oração é que, aqueles que forem eleitos, sejam homens cheios do Espírito
Santo, dedicados ao pastoreio do rebanho de Deus. Qual deve ser o perfil
do líder na igreja de Deus?
1. O líder precisa andar com Deus antes de fazer a obra de
Deus. Quando Jesus chamou os apóstolos, designou-os para estarem
com ele; só depois, os enviou a pregar. Vida com Deus precede trabalho
para Deus. A vida do líder é a vida da sua liderança. Deus está mais
interessado em quem o líder é do que naquilo que o líder faz. Primeiro o
líder anda com Deus, depois ele trabalha para Deus.
2. O líder precisa ter consciência do seu chamado divino. Paulo diz
para os presbíteros de Éfeso: “Atendei por vós e por todo o rebanho sobre
o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de
Deus”. É o Espírito Santo quem constitui presbíteros na igreja. O
presbiterato é uma obra e uma obra excelente. Ninguém deve buscar esse
ministério a menos que tenha consciência de que o Espírito Santo o
convoca para esse mister. O presbiterato não é um posto de privilégio,
mas uma plataforma de serviço. De igual modo, o diácono deve ter
consciência do seu chamado para servir. O diaconato é uma sacrossanta
vocação, uma vez que o próprio Filho de Deus veio para servir e não para
ser servido.
3. O líder precisa cuidar de si mesmo e do rebanho de Deus. Cuidar de
si sem cuidar do rebanho é egoísmo; cuidar do rebanho sem cuidar de si é
incoerente. O líder precisa ter vida consistente e ministério eficiente. O
presbítero precisa cuidar de todo o rebanho e não apenas de parte dele. O
líder não pode fazer acepção de pessoas. Ele precisa pastorear as
ovelhas e os cordeiros, os adultos e as crianças, e isso, com fidelidade,
inteligência, sabedoria, graça, mansidão e amor. O líder precisa ser firme
e também amável. O líder espiritual é aquele que cuida, ensina, protege e
consola o povo de Deus.
4. O líder precisa proteger as ovelhas dos falsos ensinos. O apóstolo
Paulo exortou os presbíteros de Éfeso a estarem atentos acerca dos lobos
que estão do lado de fora querendo entrar no aprisco para destruir as
ovelhas e dos lobos travestidos de ovelhas que estão dentro do aprisco
buscando uma ocasião para se manifestarem e arrastarem após si as
ovelhas. Cabe aos presbíteros velar pela vida espiritual das ovelhas de
Cristo. Eles devem proteger as ovelhas de Cristo das perniciosas heresias
e vigiar para que os falsos mestres não tenham acolhida na igreja de
Deus. Cabe aos diáconos estarem atentos às necessidades físicas e
espirituais dos crentes, a fim de que na igreja de Deus as necessidades
dos santos sejam supridas.
5. O líder precisa ter motivações corretas no pastoreio do rebanho de
Deus. O líder espiritual deve fazer a coisa certa, cuidar do rebanho de
Deus, com a motivação certa. O presbítero deve pastorear a igreja de
Deus em vez de apascentar a si mesmo. Ele deve pastorear a igreja de
Deus não como uma pesada obrigação, mas espontaneamente. Nessa
lida, o presbítero deve buscar os interesses de Cristo e da igreja e não
vantagens pessoais. Ele deve ser amável com as ovelhas de Cristo,
tratando-as com acendrado amor, servindo-lhes de exemplo, em vez de
dominá-las com rigor. Por sua vez, os diáconos devem servir às mesas,
cuidar dos pobres, assistir os necessitados e expressar por intermédio de
seu ministério a misericórdia divina.

Escala do Serviço Diaconal
Domingo
Porta manhã
Porta Noite
Ceia Manhã
Ceia Noite
Terças

02/07

09/07

16/07

23/07

30/07

Nicéa

Jurita

Rejane

Patrícia

Mª José

Ester

Francisco

Mª José

Francisco

Moacir

25 Rejane

Francisco
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Pastor: Rev. Erivan Júnior
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Responsáveis pela Liturgia e direção dos Cultos
Dias do mês

2º Domingo - Manhã

09/07

2º Domingo - Noite

09/07

3º Domingo - Manhã

16/07

3º Domingo - Noite

16/07

4º Domingo - Manhã

23/07

4º Domingo - Noite

23/07

5º Domingo - Manhã

30/07

5º Domingo - Noite

30/07
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Responsáveis

Hoje é Domingo

Direção: Lucas
Pregador: Sem. Caio
Direção: Ruth
Pregador: Delcy Júnior
Direção: Presb. Paulo
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Presb. Maurício
Pregador: Rev. Fernando
Direção: Josias Jr.
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Diac. Patrícia
Pregador: Rev. Erivan
Direção: Rev. Erivan
Pregador: Sem. Deivid
Direção: Presb. Valmundo
Pregador: Rev. Erivan

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Danúbia da Silva Costa
Aline Carvalho Medeiros
Valmundo Monteiro Costa
Marli de Souza Nunes Câmara
Patrícia Ribeiro da Silva
Elisa Ribeiro Bruder

0202
0505
0707
0707
1818
26

CORPO DE OFICIAIS DA IGREJA
PASTOR
Rev. Erivan Júnior (Titular Eleito) – Tim: 98602-9055 Res.:3988-9040

PRESBÍTEROS/A

Maurício Devojno Bruder
Paulo Roberto Pontes de Souza
Sueli Sousa Nunes de Paulo
Valmundo Monteiro Costa
Eliezer Lopes Jerônimo (Emérito)

EVANGELISTAS
Presb. Odair Martins
Ione Rodrigues Martins

SEMINARISTA

Caio Ferreira Mendes Silva

DIÁCONO/ISAS

Ester Alexandre Carvalho da Silva
Francisco das Chagas Alves dos Santos

Juraci da Costa Rodrigues Campos
Patrícia Ribeiro da Silva Lima
Maria José Silva Costa
Moacir Pereira de Paula
Rejane Aurora Godoy Silva
Nicéa dos Santos Martins (Emérita)

“Domingo é dia de lazer, dia de passear, dia de não fazer nada,
dia de ir para a praia, dia de ir para a festinha dos amigos, dia de dar
aquela festa planejada.” Temos ouvido isso constantemente nos dias
atuais, tudo aquilo que não dar tempo fazer durante a semana por
causa do trabalho e das obrigações do dia a dia deve ser realizado no
domingo.
Nesse sentido observamos que muitos têm agido assim, e vivido
o seu domingo dessa forma. Você já parou pra pensar o que você faz
no domingo, ou o que mais você gostaria de fazer nesse dia? Num
rápido exercício tente enumerar dez coisas que você mais gosta de
fazer, ou que você gostaria de fazer no domingo:
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
Por outro lado, a bíblia nos convida a dedicarmos um dia ao
nosso Deus, de todos os outros. A Igreja Cristã Primitiva resolveu que
esse dia seria o domingo e não mais o sábado como era para os
judeus. Desde então, esse dia sempre foi quando Povo de Deus está
reunido, adorando-o e servindo uns aos outros.
Nesse sentido o Breve Catecismo de Westminster estabelece:
De que modo se deve santificar o Domingo? Deve-se santificar o
Domingo com um santo repouso por todo aquele dia, mesmo das
ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros
dias; empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares
de adoração a Deus, Exceto o tempo preciso para as obras de pura
necessidade e misericórdia. (Ref. Lv 23.3; Is 58.13-14; Mt 12.11-12;
Mc 2.27- 28).
Diante desses dois ensinamentos precisamos escolher a quem
vamos dar ouvidos: ao povo do nosso tempo ou à palavra de Deus, e
dependendo da nossa escolha urge essa oração:
“Senhor reconheço que tenho colocado muitas coisas em
primeiro lugar na minha vida, que tenho deixado o Senhor em
segundo plano, quando busco minhas realizações pessoais, quando
penso mais no meu bem-estar no que na minha função como membro
do corpo de Cristo, quando prefiro fazer uma série de outras coisas
ao invés de estar junto com os meus irmãos te adorando. Perdoe-me
por ser individualista, por achar que sou o centro de tudo, que apenas
eu tenho problemas e que todos devem se curvar a mim. Perdoe-me
quando ignoro o teu sacrifício achando que estar na congregação
com os meus irmãos é um sacrifício, quando acho que não preciso
devolver o dízimo por ter outras prioridades que não seja o teu reino,
por tudo isso me perdoe Senhor!”

Rev. Erivan Júnior

LITURGIA - 16/07/17 - Culto Matinal
- Prelúdio
1 – Adoração
- Leitura do Salmo 119.105-114
- Oração de Invocação
- Hino - CTP
2 – Confissão
- Confissão/ Declaração de perdão
3 – Louvor
- Cânticos de Louvor
- Leitura Responsiva AT em 1Samuel 16.1-13
1. O SENHOR Deus disse a Samuel: - Até quando
você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero
mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com
azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a
casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi
um dos filhos dele para ser rei.
2. - Como posso fazer isso? - respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata! O SENHOR
Deus respondeu: - Leve um bezerro e diga que
você foi lá para oferecer um sacrifício ao
SENHOR.
3. Convide Jessé para o sacrifício, e depois eu lhe
digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu
indicar.
4. Samuel fez o que o SENHOR Deus havia
mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os
líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e
perguntaram: - A sua visita é de paz?
5. - Sim! - respondeu ele. - Eu vim oferecer um
sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo.
Ele mandou que Jessé e os seus filhos se
purificassem e os convidou para o sacrifício.
6. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um
dos filhos de Jessé, e pensou: - Este homem que
está aqui na presença de Deus, o SENHOR,
certamente é aquele que o SENHOR escolheu.
7. Mas o SENHOR disse: - Não se impressione com a
aparência nem com a altura deste homem. Eu o
rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam.
Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração.
8. Então Jessé chamou o seu filho Abinadabe e o
levou a Samuel. Mas Samuel disse: - Este também
não foi escolhido pelo SENHOR.

9. Aí Jessé trouxe o seu filho Siméia. E Samuel disse:
- O SENHOR Deus também não escolheu este.
10. Assim Jessé apresentou a Samuel sete dos
seus filhos. E Samuel disse: - O SENHOR Deus
não escolheu nenhum destes.
11. E perguntou a Jessé: - Você não tem mais
nenhum filho? Jessé respondeu: - Tenho mais um, o
caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas.
- Então mande chamá-lo! - disse Samuel. - Nós não
vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier.
12. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz,
saudável e de olhos brilhantes. E o SENHOR disse
a Samuel: - É este mesmo. Unja-o.
13. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu
Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do
SENHOR dominou Davi e daquele dia em diante ficou
com ele. E Samuel voltou para Ramá.
- Ofertório Leitura de Provérbios 3:9-10: “Honre o
Senhor com todos os seus recursos e com os
primeiros frutos de todas as suas plantações; os
seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os
seus barris transbordarão de vinho. "
- Leitura no NT em 1 Tm 3.1-13
- Proclamação da Palavra
- Ceia do Senhor
5 – Envio
-

Oração / Envio / Bênção Apostólica
Poslúdio
Assembléia Ordinária
AVISO

-

-

Novos Oficiais – O Conselho da Igreja procederá a
ordenação e posse dos novos oficiais eleitos hoje no dia 06
de Agosto por ocasião do Culto do Aniversário da IPIB.
Conta Bancária – Dízimos e ofertas poderão ser
depositados na nossa conta corrente do Bradesco.
Bradesco – Agência 1125-8 – CC: 74228-7
CNPJ: 31660434/0001-41

LITURGIA 16/07/17- Culto Vespertino
– Canção Introdutória
Adoração
- Oração
- Cânticos de Louvor
- Leitura do Salmo 84
Edificação
- Leitura do AT em Isaías 8.11-20
- Entrega dos Dízimos e ofertas
- Leitura Alternada NT em Romanos 8.1-11
1. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que
estão unidas com Cristo Jesus.
2. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por
estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e
da morte.
3. Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana
era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana,
enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa
natureza pecaminosa a fim de acabar com o pecado.
4. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser
completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o
Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana.
5. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza
humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza.
Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua
mente controlada pelo Espírito.
6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana
acabarão morrendo espiritualmente; mas as que têm a mente
controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz.
7. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza
humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de
Deus e, de fato, não podem obedecer a ela.
8. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana
não podem agradar a Deus.
9. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana,
mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus
vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não
pertence a ele.
10. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês
vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para
vocês porque vocês foram aceitos por Deus.
11. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus,
então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao
corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que vive em
vocês.

- Oração de Intercessão
- Proclamação da Palavra
Missão
- Oração / Envio / Bênção Apostólica

