Finanças da Igreja e
Contribuição
Não costumamos falar de dízimos e
ofertas em nossos cultos. As contribuições são depositadas espontaneamente
no gazofilácio ou diretamente na conta
da igreja. Entretanto, excepcionalmente
e por determinação do Conselho, no culto de domingo passado e no de hoje, estamos mostrando um gráfico demonstrativo das arrecadações e despesas da igreja
nestes últimos meses. A arrecadação,
tem sido deficitária, razão porque pedimos suas orações e, na medida do possível, uma oferta extra para equilibrarmos
nosso caixa. Esperamos que você a faça
de coração, generosamente e com visão
missionária. “Cada um contribua segundo tiver proposto no coração… Aquele que dá semente ao que semeia e pão
para alimento [Deus] também suprirá e
aumentará a vossa sementeira… enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade…” (II Co 9.6-11).
Quer saber mais sobre Mordomia
Cristã?
h t t p : / / e b e r l e n z c e s a r. b l o g .
br/2017/09/03/4584/
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Escala do próximo domingo
24 de setembro de 2017

Informativo Semanal - 17 de Setembro de 2017

Dirigente do louvor: Paloma
Crianças: Ingrid e Felipe
Recepção: Natália e Marilana
Multimídia: Rodrigo (som), Fabricio
(projeção) e Joaquim (filmagem)

Aniversariantes da semana
Dia 17: Ana Emilia Jorge
Dia 21: Fábio Patriota Pereira
Dia 21: Mary Ellen Costa Granja Pinz
Dia 22: Dario Gomes
Se você faz aniversário essa semana e seu
nome não está aqui comunique a recepção.

Pastor: Éber Lenz César
Presbíteros: André Galdeano, Daniel Lannes Poubel,
Fábio Patriota, Rogério Freitas, Ronaldo Spinelli
Diáconos: Marcus Albuquerque, Mozart
Rocha, Rodrigo Boschini.
Secretária: Lucila Marques
Culto Semanal: Domingos, às 18h30.
Reunião de Oração: Quinta às 19h30 e Domingo às 17h30
Pequenos Grupos: Procure o coordenador do PG mais próximo da sua casa para saber o local do encontro ou fale com
o Presbítero Rogério Freitas.

Rua Francisco Sá, 51, Loja 23, Copacabana
(21) 3088 7919
contato@igrejalibertas.org
www.igrejalibertas.org.br
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Presbíteros:
Quem são e o que fazem?
onforme anunciado, o Conselho convocou
C
a Assembleia para a eleição de Presbíteros,
em 01/10. A Constituição da Igreja determina que
a igreja seja instruída previamente sobre a natureza
do presbiterato e sobre a maneira como transcorrerá
a eleição. Então, vamos lá…

Os termos “presbíteros” e “bispos” ocorrem paralelamente no Novo Testamento e referemse àqueles líderes espirituais de cujo ministério e conduta depende o bem estar da igreja. Presbítero vem
do grego “presbiterós”, que quer dizer “ancião”. O
costume de escolher homens mais experimentados
para ajudar na liderança do povo de Deus remonta à época em que Moisés nomeou setenta anciãos
para ajudá-lo na condução do povo de Israel, no
deserto (Nm 11.15-17). Posteriormente, no Judaísmo, cada Sinagoga veio a ter os seus “anciãos”. Eles
presidiam a congregação, repreendiam e disciplinavam quando necessário, conciliavam os inimigos, e
exerciam a supervisão material e espiritual. “Bispo”
vem do grego “episcopos” e significa “supervisor”,
“superintendente” (I Tm 3.1-2).
A excelente obra do presbiterato. Paulo escreveu a Timóteo: “Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja” (I Tm 3.1). Que obra excelente é esta? (a)
Pastorear o rebanho com o pastor, que também é “presbítero” (At 20.17-18; I Pe 5.1-3); (b) Ensinar a Palavra (I Tm
3.2; 5.17); (c) Refutar os que contradizem a Verdade (Tt
1.9,11); (d) Governar, presidir, liderar (I Tm 3.4-5; 5.17);
(e) Orar com e pelos doentes (Tg 5.14).
A Constituição da Igreja Presbiteriana do
Brasil diz o seguinte sobre os deveres dos presbíteros: “... corrigir ou admoestar os faltosos; auxiliar o
pastor no trabalho de visitas; instruir os neófitos; consolar
os aflitos; cuidar da infância e da juventude; orar com os
crentes e por eles; informar o pastor dos casos de doenças e
aflições; distribuir os elementos da Santa Ceia; tomar parte
na ordenação de ministros e oficiais; representar o Conselho
no Presbitério, este no Sínodo e no Supremo Concílio” (CI
-IPB, Art. 51).
As qualificações necessárias. Em I Pe 5.1-3,
vemos que os presbíteros (incluindo os pastores)
devem ser “modelos do rebanho”. Paulo listou suas
qualificações (I Tm 3.1-12 e Tt 1.5-9): Irrepreensível,
esposo de uma só mulher, bom chefe de família, hos-

pitaleiro, 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, piedoso. Naturalmente, nenhum pastor, presbítero ou diácono
possui todas estas virtudes, no grau recomendado.
Mas o importante é estarmos todos conscientes de
sua necessidade, crescendo na prática das mesmas
e vivenciando-as de forma a inspirar e encorajar a
igreja como um todo a buscá-las e desenvolvê-las
igualmente. Seria oportuno que todos lessem no
blog, eberlenzcesar.blog.br, a série de mensagens
LÍDERES QUALIFICADOS, IGREJA SANTIFICADA.

Pr. Éber Lenz César

Assembleia para eleição de Presbíteros
Convocada pelo Conselho, a Assembléia se reunirá extraordinariamente no domingo, dia 01/10,
às 17:30, para eleger dois presbíteros. O conselho
indicou para reeleição o irmão Rogério Freitas,
presbítero desta igreja com mandato terminando
em outubro, e o irmão Antônio Galiazzi, presbítero em disponibilidade vindo de outra igreja presbiteriana. A Constituição da Igreja Presbiteriana
do Brasil garante à Assembléia o direito de indicar
outro(s) candidatos, desde que sejam maiores de 18
anos, membros da igreja há pelo menos 1 ano, ou
6 meses se for presbítero vindo de outra igreja presbiteriana; assíduos e de bom testemunho (Art. 13 /
§ 2º; Art.25 / § 2º. Veja mensagem ao lado). Qualquer
indicação de candidatos deve ser feita ao Conselho,
por escrito e com pelo menos duas assinaturas, até
o próximo domingo, dia 24. Cabe ao Conselho
decidir se o indicado atende às condições exigidas,
consultá-lo se aceita concorrer a eleição.
No dia da Assembleia, os membros, ao chegarem ao templo, receberão uma cédula com o nome
dos candidatos, assinarão o livro de presença, votarão e até a hora do culto, poderão participar da
reunião de oração e, em seguida, do culto. Verificado o quórum, o presidente declarará aberta a Assembleia e conduzirá o culto simultaneamente. A
mesa escrutinadora contará os votos e o resultado
será anunciado no final do Culto/Assembleia. Os
eleitos serão formalmente consultados de aceitam
a função; em caso positivo, o conselho determinará dia e hora para sua ordenação e investidora ou
somente investidura, se reeleitos. Esteja em oração
pela Assembleia.

AVISOS
Pastores visitantes. Temos a alegria de receber hoje, aqui na Libertas, o Pr. Marlon Camacho, da Igreja Sal da Terra, em Águas Claras, DF (que será o pregador desta noite), e o
Pr. Benjamim Lenz César (que nos conduzirá
nos louvores). São muito bem vindos. Agradecemos sua ministração.
Pastorado da Igreja. Não se esqueça.
Conforme anunciado, no próximo domingo,
24/09, no final do culto, o Conselho informará
a igreja sobre suas cogitações acerca do pastorado da igreja em 2018, e fará uma consulta informal aos membros e congregados.
Pequenos Grupos. Recomeçamos nossos
PG na última quinta-feira com uma agradável
confraternização de todos os PGs. Lembre-se,
os PG são de extrema importância para a preservação e aumento da comunhão na igreja.
Veja qual PG é mais conveniente para você e
fale com seu coordenador.
Quarta às 19:30: PG Lema e Copanema
Quinta às 19:30: PG Flamengo
Estudos Bíblicos de Integração. Ontem o
pastor começou a ministração de 9 estudos bíblicos a alguns interessados. São estudos evangelísticos e preparatórios para a profissão de fé
e batismo. O curso, que é gratuito e inclui apostila, é ministrado no sábado, das 17:00 às 18:15,
na igreja. Os alunos que espontaneamente se
interessarem poderão fazer a profissão de fé e
receber o batismo ao final do curso. Se estiver
interessado, fale com o pastor.
PitStop. A lista dos que já se inscreveram
para o PitStop (Acampamento) está na recepção. Passe por lá e inscreva-se ou deixe registrado que você não poderá ir. Sítio Renovo, Itaboraí, 17-20/11. Custo: entre R$ 300,00 a R$
340,00, dependendo do numero de inscritos.
Reunião de oração. A partir desta semana,
nossa reunião de oração passa das quarta-feiras
para as QUINTAS-FEIRAS, às 19:30. Participe! “Muito pode por sua eficácia a súplica do
justo” (Tg 5.16)

