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Com muita consideração e amor
“Agora, vos rogamos, irmãos que acateis com apreço os que
trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam; e que
os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que
realizam.” I Tessalonicensses 5:12 e 13.
Vivemos tempos de grande dificuldade, além da pandemia e
da crise financeira, há uma crise de identidade global onde sempre é mais
fácil destruir do que construir, odiar do que amar.
Por que a população tem o hábito de criticar e ofender os
seus governantes em vez de tratá-los com respeito?
Qual foi a última vez que ouvimos na mídia, algum tipo de
elogio a pastores pela obra que desenvolvem na cidade, mas quantas
vezes ouvimos críticas por causa de alguns poucos pastores que
envergonham o Reino de Deus?
Então vemos que a prática, a cultura, o hábito é criticar com
desonra, ou criticar por meio da omissão. Porém, entre a Igreja viva do
Senhor não deve ser assim.
Se atentem para o ENSINO DA PALAVRA DE DEUS:
“Agora, vos rogamos, irmãos que acateis com apreço os que
trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos
admoestam; e que os tenhais com amor em máxima consideração,
por causa do trabalho que realizam.” I Tessalonicensses 5:12 e 13.
Preste atenção ao seu redor, nas pessoas que te servem. Pare
um pouco, pegue o telefone ou faça uma visita e lhe dê um abraço, um
presente para agradecê-lo por tudo o que tem feito a você. Repita isso
várias vezes e crie um novo hábito na sua vida: Gratidão.

03

Amado pastor, você é um presente de Deus para a cidade, e
também precisa de homens de Deus cuidando da sua vida. E com relação
aos homens de Deus que tem servido a você, que tem orado por você,
que tem a responsabilidade espiritual de autoridade sobre a sua vida, a
Palavra nos ensina a construir uma conduta diferenciada:
•
Acatar com apreço
•
Tratá-los com amor
•
Tê-los em máxima consideração
Lembre-se que o pastor é homem, podendo falhar como
qualquer outro, mas é homem revestido da autoridade de Deus, e Deus
honra os seus servos. Quando o seu pastor ora por você e o abençoa, é
Deus, através da boca dele que pode atuar. Sempre que houver um
homem de Deus e alguém que se submeta em amor, que honre esse
homem e que o ouça, haverá a autoridade de Deus e a presença de Deus
que o reveste de poder, e faz cumprir a Sua palavra. Mesmo que você seja
um pastor, tenha este hábito, como ovelha que você é.
Portanto, honre, ame, cuide, abençoe e trate o homem de
Deus na sua vida como Deus espera de você. Leia I Tessalonicessenses
2:13. FELIZ DIA DO PASTOR! Plante e a colheita virá. Honre e será
honrado.
A Graça de Deus esteja sobre a tua vida,
Filipe A. Espindola
Presidente ORMIBAN
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COMUNICADO
INSTITUCIONAL
ADIAMENTO
DA ASSEMBLEIA GERAL
Irmãos
batistas
nacionais, Graça e Paz!
O
Conselho
Nacional
de
Planejamento e Execução da
Convenção
Batista
NacionalConplex, em reunião ordinária,
por meio virtual, em 20 de abril de
2021, deliberou ADIAR para
julho de 2022 a realização da
XXXI AGO da CBN, em razão
da pandemia da COVID-19.
Àqueles
que
efetuaram
suas
inscrições,
solicitamos
a
gentileza
de
entrarem em contato com nossa
secretaria geral, por meio do email: suporte@cbn.org.br, para as
providências de devolução dos
valores
correspondentes
ou
crédito em inscrições para a
próxima data a ser divulgada em
breve.
Em momento oportuno serão
divulgadas
mais
informações
acerca da data e local.
Certos da compreensão de nossos
irmãos nos colocamos à disposição
para mais esclarecimentos.

PLANO
COOPERATIVO
É a ferramenta de
custeio do programa convencional
aprovado pela Assembleia. Tem
como objetivo a expansão do
Reino de Deus e da obra Batista
Nacional.
Somos cerca de 1.800
igrejas em todo o Brasil que
contribuem com a execução dos
trabalhos convencionais e o
sustento dos projetos missionários,
desenvolvidos pela JAMI, em cerca
de 23 países.
Atenção! Os boletos
do Plano Cooperativo de 2021
foram enviados por e-mail. Caso
não tenha recebido, entre em
contato, no e-mail
cbn@cbn.org.br, solicitando seus
boletos.
Para mais informações
ou segunda via do boleto toque
ou clique aqui para acessar nosso
site.
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JAMI
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COMO POSSO SER MISSIONÁRIO DA JAMI?
1.

Se você é cristão, chamado para o ministério da Palavra, e membro de
uma igreja evangélica;

2.

Se você tem direção de Deus para o ministério missionário entre as
nações;

3.

Se você tem apoio espiritual, moral e financeiro de sua comunidade
de fé;

4.

Se você é voluntário e disponível para doar seu dom e talentos a
serviço do Reino de Deus;

5.

Se você está disposto a receber o treinamento bíblico, teológico,
missiológico, antropológico e prático no Centro Estudo Transcultural
e Missiológico da JAMI;

6.

Se você está disponível para conhecer a Deus, fazê-Lo conhecido , e
fazer discípulos de Jesus entre as nações;
VENHA PARA A JAMI-CBN!
TREINAREMOS E O ENVIAREMOS EM
PARCERIA COM SUA IGREJA AO CAMPO
MISSIONÁRIO.

jami@jami.com.br
www.jami.com.br
(31) 99615-2536
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LERBAN
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CBN MULHER
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O PASTOR E SEUS REAIS
COMPROMISSOS MINISTERIAIS
“Servindo ao Senhor com toda a humildade, e com muitas lágrimas e
tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram;
Como nada, que útil seja, deixei de vos anunciar, e ensinar publicamente e
pelas casas,” (Atos 20:19,20)
O primeiro compromisso do pastor não é com a obra de
Deus, mas com o Deus da obra. A sua vida de bom relacionamento com o
Senhor precede o seu trabalho na obra do próprio Pai. Pois
primeiramente o pastor é chamado para andar com Deus e, como
consequência de uma vida piedosa diante do Senhor, fazer a obra de
Deus.
Vivemos em tempos onde o desejo em trazer resultados de
crescimento para a igreja está colocando de lado princípios bíblicos,
cegando pastores para viverem para sua própria ganância, chegando ao
ponto de acharem que a obra é mais sua do que do próprio Deus. Daí a
necessidade primária do pastor ter um relacionamento genuíno com o
Senhor, para depois exercer tão precioso ofício.
Há outros que transformam o exercício do seu ministério em
palcos. Amam holofotes! Mas um servo não busca reconhecimento e nem
glória para si. A humildade precisa ser uma marca evidente no chamado
pastoral. Quanto mais o pastor se aproxima de Deus, mais se sentirá
pequeno e dependente do seu Senhor.
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O PASTOR E SEUS REAIS
COMPROMISSOS MINISTERIAIS
Dentro do cenário atual de pandemia pelo COVID-19, nos
deparamos com um grau de dificuldade para pastorear em outro nível.
Nível “HARD”, mesmo! Onde toda decisão que o pastor tomasse traria
sobre ele críticas negativas. Se mantivesse o templo aberto seria taxado
de irresponsável, disseminador do vírus, assassino, imprudente, dentre
outros adjetivos, mesmo que cumprisse com todos os protocolos de
segurança necessários. E, por outro lado, se fechasse o templo diriam que
o pastor não tem fé, que não confia nos cuidados do Senhor, que está
dando ouvidos mais ao mundo do que para Deus e assim segue. Fora o
esfriamento de muitos irmãos e afastamento de outros, por conta da
dificuldade em se adaptarem às programações online. Tempos difíceis,
hein?!
Mas diante de situações como o exemplo da pandemia,
percebemos que o exercício do ministério pastoral sofre com muitas
adversidades, aflições e desafios. E nós, como pastores, não devemos
esperar facilidades pelo fato de estarmos servindo a Deus. O fato de
vivermos com integridade e humildade diante do Senhor, não nos livra de
uma vida com sofrimentos. Vide apóstolo Paulo, sofreu muito, foi preso,
açoitado, afligido ao ponto de se desesperar da própria vida, mas, mesmo
assim, falava com alegria: “Eu, prisioneiro no Senhor” (Ef 4:1). Paulo
manteve sua consciência pura diante de Deus e dos homens sem esperar
reconhecimentos ou aplausos. Isso nos ensina que nem sempre Deus nos
poupa dos problemas, mas usa os problemas para nos treinar e
aperfeiçoar para servirmos ainda melhor a Ele e suas ovelhas.
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O PASTOR E SEUS REAIS
COMPROMISSOS MINISTERIAIS
Gostaria de salientar pelo menos mais um compromisso
essencial, o compromisso com a Palavra de Deus. Observando esse
tempo pós-moderno, onde a Palavra é comumente relativizada, onde há
um grande liberalismo teológico nas igrejas, onde surgem falsos ensinos,
como a teologia do coaching, onde percebemos um grande avanço do
progressismo político dentro das igrejas, aceitação da imoralidade e até
pastores pedindo para retirar trechos da Bíblia para legalizar pecados
sexuais, percebemos a grande urgência de pregarmos o verdadeiro
evangelho de Cristo.
O pastor precisa pregar só a Bíblia e toda a Bíblia, sem
seletividade, pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino
e correção. O pastor não prega suas próprias ideias, o pastor não faz a
mensagem, apenas a transmite. Deus não tem compromisso com a
palavra do pregador, apenas com a Sua própria Palavra. Sejamos fieis na
pregação do evangelho e no ensino bíblico. A palavra de conhecimento
precisa estar nos lábios dos pastores para instruir o povo.
Pastor, lembre-se sempre, o ministério é uma excelente obra,
onde exige o melhor e mais intenso esforço. O ministério pastoral é uma
dádiva que você recebeu de Deus.
Que o Senhor abençoe a todos nós e nos fortaleça para
continuarmos exercendo tão honroso chamado de forma digna e fiel!

Pr. Julio Rabelo
Igreja Batista Nacional Missionária
Macapá-AP
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CONECTE-SE

secretaria@cbn.org.br
www.cbn.org.br
+ 55 61 9 8163-0888
@cbn.oficial
@cbnbatistanacional
youtube.com/cbnnac

