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Pastores segundo o coração de Deus
Jeremias 3.15 (parte 1)
A vocação para o pastorado é a mais sublime das todas as vocações. John Jowett no seu livro “O pregador, sua vida e sua obra”
diz que vocação é quando todas as outras portas estão abertas,
mas você só anseia entrar pela porta do ministério. São algemas
invisíveis. Deus chama pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, em idades diferentes para o ministério. Chamou Jeremias
no ventre da mãe. Chamou Isaías num momento de crise nacional.
Chamou Pedro depois de casado. Chamou Paulo quando este perseguia a igreja.O texto em apreço nos fala que Deus é quem dá
pastores à igreja. O pastor não é um voluntário, mas um chamado.
O seu ministério não é procurado, é recebido. Sua vocação não é
terrena, é celestial. Sua motivação não está em vantagens humanas, mas em cumprir o propósito divino. Vejamos algumas lições
desse texto!
I. É DEUS QUEM DÁ PASTORES À SUA IGREJA – V. 15
A escolha divina não é fundamentada no mérito, mas na graça Jeremias era uma criança quando foi chamado. Ele não sabia falar.
Foi Deus quem colocou sua Palavra em sua boca. Jonas era um homem que tinha dificuldade em perdoar os inimigos, e Deus o chamou e o enviou a fazer a sua obra, mas contra sua vontade. Paulo
se considerava o menor dos apóstolos, o menor dos santos, o
maior dos pecadores, mas Deus o colocou no lugar de maior honra
na história da igreja. Nossa escolha para o serviço e para a salvação
não é fundamentada em méritos, mas na graça. É Deus quem coloca os membros no corpo, como lhe apraz. Todos os salvos têm
dons e ministérios no corpo, mas nem todos são chamados para
serem pastores. Não somos nós quem decidimos, mas Deus. Quem
é chamado para este sublime mister não pode orgulhar-se, porque
nada temos que não tenhamos recebido.
II. DEUS DÁ PASTORES À SUA IGREJA – V. 15
Deus não apenas chama, mas especifica a missão. O que é um pastor? O que significa pastorear? Pastorear é alimentar o rebanho de
Deus com a Palavra de Deus – Não nos cabe prover o alimento,
mas oferecer o alimento. O alimento é a Palavra. Reter a Palavra
ao povo de Deus é um grave pecado. Pastorear é proteger o rebanho de Deus dos lobos vorazes – Jesus alertou para o fato do inimigo introduzir os filhos do maligno no meio do seu povo, se a
igreja estiver dormindo. Paulo alertou para o fato dos pastores estarem vigilantes para que os lobos vorazes não penetrem no meio
do rebanho. Pastorear é gostar do cheiro de ovelha – A missão do
pastor é apascentar. O pastor é alguém que convive com ovelha.
Está perto. Leva para os pastos verdes as famintas, às aguas

tranquilas as sedentas, atravessa os vales escuros dando segurança à ovelha, que está insegura carrega a fraca no colo, resgata a
que caiu no abismo, disciplina aquela que põe em risco a vida do
rebanho.
(cont...)
Rev. Hernandes Dias Lopes
adaptado pelo Rev. Marcelo Crispim
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Aprendendo os símbolos da fé
CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER
PERGUNTA 36. Quem é o Mediador do pacto da

graça?

Escala da Semana
Reunião de Oração
Estudo Bíblico

Avisos, Comunicados e Notas

Rev. Messias e

Diác. Clodoaldo

R. O único Mediador do pacto da graça é o Senhor Jesus
Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, da mesma substância e igual ao Pai, no cumprimento do tempo fez-se homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas
naturezas perfeitas e distintas e uma só pessoa para sempre.
Ref. Jo 14.16; 1Tm 2.5; Jo 1.1 e 10.30 ; Fl 2.6; Gl 4.4; Lc 1.35;
Rm 9.5; Cl 2.9; Hb 13.8.

Cantinho Missionário
Cristãos são perseguidos pelas guerrilhas na
Colômbia
O testemunho de vários pastores mostra que o acordo de
paz entre as guerrilhas e o governo colombiano não representou o fim da guerra e da violência no país. Pastores, suas
famílias e comunidades cristãs continuam enfrentando deslocamento, perseguição e violência. Logo após a assinatura
do acordo, em setembro de 2016, o presidente Juan Manuel
Santos postou em uma rede social: “Uma nova era começou
na Colômbia. A guerra com as FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) terminou”. No dia seguinte, as
manchetes dos jornais comemoravam o fim da guerra e as
ruas foram tomadas por celebrações pela chegada da paz.
Nada poderia ser mais distante da realidade. Apesar dos
acordos de paz e de sua ampla aceitação pela mídia e pelas
organizações internacionais da Colômbia, a sensação de segurança e esperança é mais baixa do que nunca. Em maio, o
nível de pessimismo no país era de 75%. Diante de tal realidade, a Igreja Perseguida na Colômbia precisa de nossas orações. Ore por mudanças reais e para que a verdadeira paz
reine nessa nação. Clame pela proteção dos pastores, suas
famílias e igrejas, e para que sejam fortalecidos no Senhor
para permanecer firmes.
Missão Portas Abertas

17/12 – Adelice Spínola Macedo
(Urbis VI)
17/12 – Adail e Corália (Casamento)
18/12 – Carlinda Cardoso Santana

99131-0691

AGO 2017: Nossa Assembleia Geral Ordinária
será dia 07 de Janeiro de 2018 às 09h na
SEDE. Todos os membros da IPVC devem
comparecer.

Pensamento da Semana
“Seu grito de amor rompeu a surdez do meu coração. ”
(Agostinho de Hipona)

3424-9013

Avisos
OFERTA MISSIONÁRIA: No momento de consagração apresentaremos nossos dízimos e
ofertas missionárias ao Senhor!
DIA DO PASTOR PRESBITERIANO: Hoje lembramos o Dia do Pastor Presbiteriano. Que o
Senhor abençoe a vida de nossos amados pastores, Rev. Crispim, Rev. Evan e Rev. Messias!

Saudamos os visitantes!
Aos que nos visitam desejamos muitas bênçãos dos altos céus. Se são membros de uma
igreja evangélica, recebam e levem o nosso mais
cordial abraço. Caso não pertençam ainda a nenhuma igreja evangélica, estamos de braços abertos para vocês e suas famílias. Sejam bem-vindos!

