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MULHERES VIRTUOSAS DE NOSSA IGREJA!
“Mulher virtuosa, quem a achará?...”
Provérbios 31.10
No dia 08 de março em muitos países, as mulheres são
homenageadas pelo seu dia. Nesta pastoral quero também homenageá-las,
mulheres cristãs, destacando o texto de Provérbios 31.10-31 falando um pouco
Pastor
es
astores
da mulher virtuosa. Vejamos o que o texto nos ensina:
Ela é confiável: alguém que passa segurança e firmeza para os que estão próximos
1. Efetivos:
dela.
Rev
demir Aguiar
ev.. A
Ademir
Ela anda em Amor: ela busca a paz e a união, fazendo o bem e nunca o mal.
Fone: 99431-2818
Ela é alegre e voluntariosa: com alegria trabalha com as próprias mãos, não faz
Rev
edo
ev.. Célio G. de A
Azzev
evedo
as coisas por obrigação, sabe das suas responsabilidades. Não é murmuradora e
Fones: 3822-1665
ranzinza; antes, tem prazer em realizar e é feliz por isso.
98456-3798
Ela é disposta: antes do romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar a
2. Emérito:
comida da família. Ela não é preguiçosa, sabe o que tem que fazer e faz. Muitas
Rev
eto
ev.. Carlos Aranha N
Neto
cuidam de suas casas, trabalham fora e ainda ajudam nos serviços da igreja.
Fones: 19 3365-4359
Ela é perseverante: mesmo tarde da noite sua lâmpada não se apaga,
19 99455-3535
permanecendo firme em seus propósitos. Fico pensando no exemplo daquelas
mulheres que conheço e que tem tudo para desistir da vida, mas aprenderam a
Presbíteros
perseverar e esperar no Senhor.
Eméritos
Ela
é misericordiosa: abre a mão ao aflito e necessitado, sempre sensível às
Jovino Pereira Filho
necessidades
do próximo. Muitas têm prazer de partilhar o pouco que tem.
Salim Amed Ali
Ela é forte e otimista: força e dignidade são suas vestes e não tem medo do
Diáconos Eméritos futuro. Mulheres guerreiras, que confiam no Senhor e que por isso são fortes.
Jairo Moraes Pereira
Ela tem dignidade: o modo de proceder infunde respeito e decência. Mulheres
Joaquim de Aguiar
que não se curvam ao sistema mundano que usa a mulher como objeto.
Nelson Ramalho
Ela é sábia: abre a boca com sabedoria e fala com prudência. Quantas têm
conseguido grandes conquistas através de sua sabedoria, e em esperar o tempo de
Deus.
Cultos Dominicais
11h e 19h
Ela é temente: de todas as virtudes a maior e mais sublime é temer ao Senhor. A
mulher que teme ao Senhor será honrada pelo próprio Deus, recompensada e
Escola Dominical
09h30
suas boas obras proclamadas à porta da cidade.
Mulheres Virtuosas de nossa Igreja! Que o nosso bom Deus
Reuniões de Oração
2ª a 6ª - 12 h
as
abençoe
abundantemente,
usando-as na proclamação do Evangelho e
sábado - 07 h
sustentando-as vitoriosamente em sua jornada cristã. O mundo precisa ver o fiel
Estudo Bíblico
testemunho das valorosas servas de Jesus Cristo!
5ª feira - 19 h

Rev
demir Aguiar
ev.. A
Ademir
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas pelo P
erson P
er
eira de Almeida
Prresb
esb.. Clév
Cléverson
Per
ereira
DIA 13 – Consciência Alegr
clesiastes 9.7-9 (v
.7)
Alegree – E
Eclesiastes
(v.7)
Para John Stott, “o livro de Eclesiastes é conhecido principalmente pelo seu tom pessimista” e tal
enquadramento se dá logo no início do texto, que, segundo aquele conhecidíssimo teólogo, escritor e
evangelista britânico, encontra tradução mais apropriada na Nova Versão Internacional: “Que grande
inutilidade! Que grande inutilidade! Nada faz sentido!” (Ec 1.2). Eis que, neste mesmo livro, o Pregador
registra uma exaltação à alegria (8.15 e 9.7). Segundo comentário na Bíblia de Estudo de Genebra,
“considerando a atual injustiça e a esperança da vida futura, o Pregador recomenda que se desfrute
plenamente da vida com uma atitude positiva e de gratidão, ‘nenhuma coisa há melhor’.” Alegremo-nos,
pois, Nele! Vivamos plenamente, Nele!
DIA 14 – P
estauração – IIsaías
saías 1.1-9 (v
.1-2)
Prrofecia: Castigo e R
Restauração
(v.1-2)
“Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores;
abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás.” (Is 1.4) Ainda que a nação
em questão, alvo de palavra contundente do profeta Isaías, seja Judá, e o tempo referenciado seja cerca de
sete séculos a.C., essa declaração revela grande atualidade e espectro geográfico bem mais abrangente.
Iniquidade, corrupção, maldade, apostasia, blasfêmia não estariam a afligir a sociedade contemporânea? E
a igreja, que se chama pelo nome Dele, tem assumido seu papel de contraste, de luz e sal, tem sido
abençoadora? Há palavra profética ou conformidade com este século?
DIA 15 – D
eus P
Deus
Prrepara A
Aquele
Quem
(v.6-8)
quele a Q
uem Chama – IIsaías
saías 6 (v
.6-8)
Prontidão para responder ao chamado de Deus, prontidão para servi-Lo. Tem sido essa a nossa predisposição?
Ou temos recorrido a desculpas, alegação de imperfeições várias? A Bíblia nos assegura que Jacó trapaceou;
Davi cometeu uma sucessão de pecados incluindo cobiça, infidelidade e mandato de uma morte; Jonas
tentou fugir de uma orientação do próprio Deus e seguir um caminho próprio; Tomé duvidou (e,
somente porque viu, creu); Abraão era idoso, casado com uma mulher estéril e ambos duvidaram de
promessa feita pelo próprio Deus; Pedro negou, negou e negou (além de ter um “gênio difícil”); Moisés
também era idoso e “pesado de boca e pesado de língua”. O Soberano usou a cada um, capacitou a cada
um, porque isto estava em conformidade com seu plano. Quanto a nós...
DIA 16 – Temor a D
eus – IIsaías
saías 8.9-22 (v
.10)
Deus
(v.10)
Assim nos ensina a palavra de Deus, em Provérbios: “O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os
loucos desprezam a sabedoria e o ensino.” (1.7) e “O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o
conhecimento do Santo é prudência.” (9.11) Tal ensino também se faz presente nos Salmos, “O temor do
Senhor é o princípio da sabedoria; revelam prudência todos os que o praticam.” (111.10a), e no livro de
Jó: “Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento.” (28.28) Temos nós,
cristãos reformados contemporâneos sido sábios, temos revelado prudência, temos nos apartado do mal e
mostrado entendimento?
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DIA 17 – JJesus,
esus, o R
ebento de JJessé
essé – IIsaías
saías 11.1-10 (v
.1,10)
Rebento
(v.1,10)
Nesta palavra profética tão preciosa e tão conhecida dos cristãos (que aponta para a vinda de Jesus Cristo,
centenas de anos depois), são mencionados, explicitamente, dons intrínsecos ao Espírito do Senhor:
sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor, deleite no Senhor. Para
o Pr. Ronan Boechat de Amorim, “Is 11.2-3, ao citar sete dons, está afirmando a obra completa de
capacitação que Deus opera na vida de quem Ele chama e envia. O Deus que chama e envia é o Deus que
também nos capacita (At 1.8). Seja essa a nossa vocação: sermos inspirados, capacitados, sustentados e
conduzidos pelo Espírito Santo de Deus.”
DIA 18 – D
ois R
einos: de D
eus e do M
undo – IIsaías
saías 14.1-11 (v
.5-6)
Dois
Reinos:
Deus
Mundo
(v.5-6)
Em vários desenhos animados, de ontem e de hoje, exibidos em diferentes canais de televisão, há uma
cena “típica”, na qual o chão começa a trincar, rachar, sendo que há um personagem com um pé de cada
lado da fenda que se abre e que se alarga. É inevitável que tal personagem seja engolido (com sobrevida,
logo depois, por ser uma animação). O que esta imagem, usada como metáfora, poderia nos dizer sobre
eventuais tentativas para manter uma vida “dupla”, ocupando dois espaços que não devem coexistir?
“Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão, da luz com as trevas? Que
harmonia entre Cristo e o Maligno? Ou que união, do crente com o incrédulo” (2ª Co 6.14-15a)
DIA 19 – N
osso Trabalho é F
eito por D
eus – IIsaías
saías 26.7-15 (v
.12)
Nosso
Feito
Deus
(v.12)
Josué Rodrigues de Oliveira e Jefferson Ferreira França Júnior, em composição gravada pelo grupo
Milad em 1986, e ainda muito querida e cantada nas igrejas cristãs reformadas, escrevem: “Não tenhas
sobre ti, um só cuidado qualquer que seja. Pois um, somente um, seria muito para ti. É Meu, somente
Meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em Mim. Não temas quando, enfim, tiveres que
tomar decisão. Entrega tudo a Mim, confia de todo o coração. É Meu, somente Meu, todo o trabalho,
e o teu trabalho é descansar em Mim.” O profeta Isaías declara: “Senhor concede-nos a paz, porque todas
as obras tu as fazes por nós.” (Is 26.12) Que com esse cântico e com essa declaração externemos,
cotidianamente, nossa dependência do Senhor!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Hoje: Maria Aparecida Pires da Silva, Marlene Galdino
ia 13: Ester Sophia Andrade
Garcia, Paulo Renato Miranda Moriconi, Yone Christofoletti Penteado; D
Dia
da Silva, Heloisa Martoni, Mateus Ferreira dos Santos; Dia 15
15: Sarah Aires Mascolo, Stephanie Deltoso
Toloi; Dia 16
16: Nathália da Silva Prates; Dia 17
17: Presb. Cornélio Nogueira Martins, Noemi Barbosa
Custódio, Ricardo Luiz Costa; Dia 18: Ana Beatriz da Silva Paolomares, Fernanda Benevides Penkal,
Letícia Boletti Vargas Aiello, Rosa Santos de Mendonça.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho o casal Presb. Ernesto de
Jesus Herrera e Miriam Policarpo de Oliveira Herrera que comemora hoje, 34 anos de vida conjugal.
ESCALAS DE DIÁCONOS : Hoje - Felipe, Daniel, Mauro, Rafael; Próximo domingo - dia 19/
03 - Leandro, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Oscar e Paulo.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS : H
oje - C
ultos M
atutino e N
oturno - Lilian; Próximo domingo
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS
Hoje
Cultos
Matutino
Noturno
- dia 19/03 - Cultos Matutino e Noturno - Messias.
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. IGREJA UNIDA – Oremos pela saúde dos seguintes irmãos: Jorge Alexandre D. Camargo
(Amigo do Almir), Adilon Arantes de Faria, Allan Augusto Antonio, Leonor Evangelista de
Souza, Manoela da Fonseca, Ernesto Ferreira da Costa e Idalina Castilho Ferreira da Costa,
Helena Porfírio Silva Moraes, Vera Martha de Mello Moreira Bizarro e Antonio Augusto
Bizarro.
02. CRISTÃOS DA CORÉIA DO NOR
TE – A Coréia do Norte tem se tornado o pior país
NORTE
do mundo para os cristãos. O seu líder Kim Jon Un, lidera a nação comunista com aproximadamente 25 milhões de habitantes (sendo 300.000 cristãos), com mãos de ferro. O nível
de perseguição aos cristãos é “extremo”. A Coréia do Norte tem liderado o ranking dos países
que mais perseguem os cristãos. A realidade no país é dura e cruel. Possuir uma Bíblia em
casa pode causar a morte do dono da mesma.
03. CAMPO DE REFUGIADOS SÍRIOS – O Rev. Osni compartilha conosco a situação
dos refugiados sírios. Ele testemunhou de milhares de pessoas, inclusive crianças, sofrendo
terrivelmente. Famílias inteiras perderam tudo e vivem na mais total desesperança. O Rev.
Osni pede aos irmãos da Igreja Unida que não se esqueçam dos refugiados sírios em suas
orações.
GRA
TIDÃO P
EL
O TEMPL
O NO P
AQUISTÃO – ‘O templo no Paquistão que parecia um desafio
GRATIDÃO
PEL
ELO
TEMPLO
PA
gigantesco foi concluído em 5 meses’. Assim, descreve o missionário Rev. Osni, feliz com os desafios e
conquistas proporcionadas por Deus. Vale lembrar, que alguns irmãos da IPUSP e SAF colaboraram com
esse projeto. Deus seja louvado!
PAR
CEIR
OS MISSIONÁRIOS – Não deixemos de orar e contribuir com nossos parceiros missionários.
ARCEIR
CEIROS
A obra missionária se faz urgente!
Rev. Gerson Troquez Senegal
Rev. Gesse Almeida Rios
Cape Town - África do Sul
Miss. Lázaro A. P. Jacarandá
Albânia
Rev. Ronaldo Ferreira André
Romênia
Rev. Luiz Otávio Nogueira Gomes
Panamá
GRA
TIDÃO DA F
AMÍLIA CALDAS – Tem sido motivo de gratidão a Deus a melhora do Sr Álvaro
GRATIDÃO
FAMÍLIA
Cardoso Caldas. Dona Daysi externa em nome de seus familiares sua gratidão às orações e a atenção dos
irmãos de nossa igreja. Deus seja Louvado!
NO
TA DE A
GRADECIMENT
O - Agradecemos carinhosamente aos irmãos em Cristo, pela presença
NOT
AGRADECIMENT
GRADECIMENTO
e mensagens de consolo e conforto recebidas em virtude do falecimento de meu pai Giovanni Ambrico.
"Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!" (Sl.133). Marina, Presb. Silas e filhos.
AGRADECIMENT
OA
O PREGADOR VISIT
ANTE – Hoje, no culto das 11h, está conosco o Rev
GRADECIMENTO
AO
VISITANTE
Ronaldo Ferreira André. O Rev. Ronaldo é missionário pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais.
Já foi missionário no Nepal e, atualmente, atua no campo missionário da Romênia. Damos as boas vindas
ao Rev. Ronaldo, sua esposa Fernanda e suas filhas Emily e Izabella.
MINISTÉRIO DE E
VANGELIZ
AÇÃO - Distribuição de folhetos programado para sábado dia 25,
EV
ANGELIZAÇÃO
às 15h e domingo dia 26, às 16h. Retire os folhetos necessários na laterais da porta central do Templo ou
na secretaria. Seja um evangelista na sua casa, família e entre seus vizinhos. Ore e Participe.
NO
TA DE F
ALECIMENT
O - No dia 06 de março p.p., faleceu na cidade de João Pessoa (PA) a Sra.
NOT
FALECIMENT
ALECIMENTO
Elza Ramalho de Paiva deixando viúvo o Sr. Geovani Cipriano de Paiva, que foi diácono desta Igreja. A
Sra. Elza era irmã de Virma Ramalho Pereira. Que o conforto do Espírito Santo revista os corações
enlutados dos familiares.
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Eleição de Presbíteros
Considerando que no dia 03 de junho p.f. vence o mandato dos Presbíteros Cornélio Nogueira Martins,
Silas Ferreira de Souza e Wilson Roberto Munhoz Lisboa o Conselho resolveu:
1.
1.Convocar a Assembléia Geral Extraordinária da Igreja para o dia 09 de abril de 2017 em nosso
Templo, às 09h para a eleição de presbíteros, em turno único.
2 .Oferecer à Igreja a oportunidade de indicar nomes para concorrer nessa eleição no período de 12 a 19
de março
março, através da FICHA DE INDICAÇÃO DE CANDIDATO A PRESBÍTERO.
3.
3.No dia 21 de março o Conselho examinará os nomes indicados e aqueles que forem considerados aptos
serão convidados para uma reunião com o Conselho, no dia 28 de março.
4.No dia 02 de abril os candidatos ao pleito serão apresentados a igreja, bem como as demais informações
para o processo eleitoral (número de vagas, mesa apuradora, etc.)
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos as seguintes mensagens:
CULT
INFANTIL
a) Culto Matutino: mensagem sobre "Eliseu ressuscita o filho da Sunamita" . O versículo chave é
ulto N
oturno
"Romanos 8.28" b) C
Culto
Noturno
oturno: mensagem sobre "Os Talentos". O versículo chave é "I Pedro
4.10a". Pais tragam seus filhos!
REUNIÃO DE PEQUENO GRUPO – O Grupo D- Higienópolis, coordenador: Presb.João Francisco
20h, na residência do casal Carlos
Simões realizará sua reunião mensal, terça-feira, dia 14/03, às 20h
Alberto e Beatriz Helena D. Toloi.
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - As Sócias da SAF estão convocadas para comparecer
em frente ao templo no domingo dia 26/03 às 10 h 30 para fazermos a foto oficial da sociedade.

EM FER
FERVENTE
VENTE ORAÇÃO
[ELISHA ALBRIGHT HOFFMAN]

Em fervente oração, vem o teu coração
Na presença de Deus derramar!
Mas só podes fruir o que estás a pedir,
Quando tudo deixares no Altar.

AO QUE É DIGNO
Ao que é digno de receber a glória,
Ao que é digno de receber louvor.

Quando tudo perante o SSenhor
enhor estiv
er
estiver
er,,
olar
le contr
Ele
controlar
olar,,
E todo o teu ser E
Só, então, hás de vver
er que o SSenhor
poder,,
enhor tem poder
Quando tudo deixar
es no Altar
deixares
Altar..

Levantemos nossas mãos e adoremos,
A Jesus, Cordeiro de glória!

Maravilhas de amor te fará o Senhor,
Atendendo à oração que aceitar.
Seu imenso poder, te virá socorrer,
Quando tudo deixares no Altar.

Exaltemos Sua incompáravel majestade,
Ao que vive pra sempre,
Ao grande Eu Sou,
A Jesus!!

Se orares, porém, sem o teu coração
Ter a paz que o Senhor pode dar,
Foi por Deus não Sentir que tua alma se abriu,
Tudo, tudo, deixando no Altar
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PAST
ORAL SOBRE PRESBÍTER
OS E DIÁCONOS
ASTORAL
PRESBÍTEROS
Amada igreja.
No cumprimento da tarefa pastoral conforme a Constituição da Igreja Presbiteriana do
Brasil, no seu artigo Art. 111 parágrafo único , passo a instruir a igreja a respeito das qualidades que deve
possuir o escolhido para desempenhar o oficialato da igreja. Que o nosso bom Deus nos abençoe nesta
empreitada.
Diretrizes históricas
Com o crescimento e a expansão da igreja, no primeiro século, surgiram múltiplas
necessidades relacionadas com a organização, a edificação, a evangelização e a beneficência. Sob a direção
do Espírito Santo, os apóstolos promoveram, em Jerusalém, a eleição de diáconos; depois, constituíram
presbíteros em cada cidade onde se estabeleceram as novas igrejas (cf. At 6.1-7; 14.22-23; Tt 1.5).
As primeiras igrejas do Novo Testamento começaram logo a ser governadas por presbíteros
eleitos pelas comunidades. No livro de Atos dos Apóstolos vemo-los administrando recursos materiais,
julgando questões doutrinárias e resolvendo conflitos. Atos 14.23 é a primeira passagem que fala sobre a
instituição do presbiterato em igrejas locais. Fica claro que o apóstolo Paulo seguia essa prática nas igrejas
que estavam sob sua responsabilidade (Tt 1.5). Em Atos 20.17-35 os presbíteros são instruídos acerca do
significado e das atribuições do seu nobre ofício. A grande relevância do presbiterato cristão também é
ressaltada em textos como 1 Timóteo 3.1-7 e 1 Pedro 5.1-4.
Com a bênção de Deus, crescem também as igrejas nos tempos atuais. As exigências do
ministério se multiplicam. Dessa maneira, temos necessidade de presbíteros, de diáconos e da cooperação
de todos os membros. Ser Presbítero ou Diácono de uma igreja é um grande privilégio, mas também uma
grande responsabilidade. Vejamos esses ofícios à luz da Palavra de Deus.
Diretrizes Bíblicas
Quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: “Se alguém aspira ao episcopado, excelente
obra almeja” (cf. 1Tm 3.1). Alguém poderia perguntar: Afinal, que obra excelente é essa? Pois bem,
seguem algumas indicações:
1.Pastorear o rebanho juntamente com o pastor local, que também é presbítero (cf. At 20.17-18; 1Pe 5.13).
2.Ensinar a Palavra de Deus (cf. 1Tm 3.2; 5.17).
3.Refutar e repreender os que contradizem a Verdade (cf. Tt 1.9,11).
4.Governar, presidir, liderar a igreja de Deus (cf. 1Tm 3.4-5; 5.17).
5.Orar juntamente e pelos doentes, visitando aqueles que necessitam de acompanhamento direto (cf. Tg
5.14).
Quando vemos a referência bíblica com base em Atos 6, os diáconos cuidam da beneficência
da igreja, um trabalho tão importante e difícil, que o texto menciona a necessidade de serem os diáconos
“homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria” (v 3). Estêvão, um daqueles primeiros 7
diáconos, era “homem cheio de fé e do Espírito Santo” (v.5). Alguns diáconos receberam também o dom
da profecia e/ou do ensino, e o talento natural para discursar, de modo que, além da beneficência,
exerciam também o ministério da Palavra. Aquele foi o caso de Estêvão (At 6.8-7.53) e de Filipe (At 8.5s).
Ainda algumas outras passagens bíblicas nos auxiliam no entendimento destes importantes
ministérios. Em 1Pe 5.1-3, vemos que os presbíteros (incluindo os pastores) devem ser “modelos do
rebanho”. Os diáconos, conforme observamos em At 6.3-5, devem ser “homens cheios do Espírito Santo
e de sabedoria… e de fé”. Também, Paulo, em 2Tm 2.2, fala de “homens fiéis e idôneos”. O mesmo
apóstolo, nas duas passagens mais conhecidas sobre presbíteros e diáconos, enumera cerca de vinte
qualificações que esses oficiais precisam ter (cf. 1Tm 3.1-12 e Tt 1.5-9). São elas:
·
Irrepreensível
·
Esposo de uma só mulher
·
Bom chefe de família
·
Hospitaleiro
·
Temperante
·
Sóbrio
·
Modesto
·
Não dado ao vinho

6

·
·
·
·
·
·
·
·

Não violento
Cordato
Inimigo de contendas
Não avarento
Apto para ensinar
Não seja neófito (novo na fé e sem maturidade espiritual)
Bom testemunho dos de fora
Piedoso
Observamos que as exigências para os presbíteros são as mesmas para os diáconos. Podemos
concluir que Deus não chama pessoas despreparadas para desempenharem estas funções. Deus qualifica,
de modo muito peculiar, membros que irão servir a Deus e ao próximo com muita diligência. Ser oficial
da igreja é um privilégio muito grande, mas exige responsabilidade, disciplina e compromisso. É por isso
que “se alguém aspira ao presbiterato ou diaconato, excelente obra almeja”.
Diretrizes Constitucionais
Tomando estas orientações bíblicas, com respeito as funções dos presbíteros e diáconos,
a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil nos orienta da seguinte maneira:
Seção 3ª - Presbíteros e Diáconos
Art.50 - O Presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo
Conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da Igreja
a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado.
Art.51 - Compete ao Presbítero:
a) levar ao conhecimento do Conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares;
b) auxiliar o pastor no trabalho de visitas;
c) instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude;
d) orar com os crentes e por eles;
e) informar o pastor dos casos de doenças e aflições;
f) distribuir os elementos da Santa Ceia;
g) tomar parte na ordenação de ministros e oficiais;
h) representar o Conselho no Presbitério, este no Sínodo e no Supremo Concílio.
Art.53 - 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.
Art. 55 – O Presbítero e o Diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres,
irrepreensíveis na moral, são na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade na vida.
Nota-se a seriedade e comprometimento necessários para o bom desempenho do
presbiterato e do diaconato.
Conclusão
Dessa maneira, a fim de nos prepararmos como igreja para a eleição vindoura de presbíteros
e diáconos, pensemos em cada uma destas virtudes, consideremos os nomes dos irmãos que mais se
qualificam para o exercício desses oficialatos, oremos por eles e pela igreja e votemos com a consciência clara
de estarmos cumprindo as exigências da Palavra do Senhor. Consideremos ainda que as virtudes necessárias
aos presbíteros e diáconos não se restringem aos líderes, mas a cada membro da igreja que deseja glorificar
o Senhor Jesus por meio do testemunho cristão.
Que o Senhor da Seara nos abençoe!
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