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Palavra 
Pastoral

Pela graça de Deus estaremos realizan-
do, no período de 20 a 24 de maio, mais uma 
EBOERN – Escola Bíblica para Obreiros e Espo-
sas no Rio Grande do Norte. Este ano, o tema 
que será desenvolvido pelos preletores convi-
dados será: “Um Ministério não censurado”.

Na segunda carta aos coríntios as con-
vicções de Paulo, no que diz respeito ao seu 
ministério e à sua vida, são expostas para os 
seus leitores mais do que em qualquer outra 
das suas cartas. 

No capítulo 6, o apóstolo Paulo contin-
ua fazendo a sua defesa, dando provas e de-
screvendo o seu ministério de reconciliação, 
no qual ele atua como embaixador de Cristo, 
representando os interesses do Reino de Deus 
na terra, e pede aos coríntios que examinem a 
sua vida (a vida do apóstolo), e observem como 
a graça de Deus foi manifestada na sua condu-
ta ministerial. 

Ele descreve as agruras do seu ministério 
apostólico, a fim de fortalecer o fato de que o 
líder na igreja de Cristo precisa estar pronto 
para enfrentar as dificuldades inerentes ao 
ministério. O apóstolo afirma essa verdade, 
com as seguintes palavras: “não dando nós 
escândalo em coisa alguma” (v.3). Em outras 
palavras, ele estava dizendo que evitava dar 
qualquer “mau testemunho” para que o seu 
ministério em particular e o de seus compan-
heiros não fossem desacreditados. 

Escrevendo ao jovem obreiro Timóteo, 
Paulo diz o que ele tem que fazer para não 
ter o seu ministério censurado. Diz o apósto-
lo: “seja um exemplo para os fiéis na palavra, 
no procedimento, no amor, na fé e na pureza”. 
As pessoas não desprezariam a juventude de 
Timóteo se pudessem admirar o exemplo dele. 
O obreiro deve liderar o rebanho pelo exemplo, 
nunca pela força. (Apascentai o rebanho de 
Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, 
não por força, mas voluntariamente; nem por 
torpe ganância, mas de ânimo pronto; nem 
como tendo domínio sobre a herança de Deus, 
mas servindo de exemplo ao rebanho - 1 Pe 
5.2,3).

Outra exortação de Paulo a Timóteo é 
para que ele “maneje bem a palavra da ver-
dade” para que não tenha de que se enverg-
onhar. Visto que o trabalho do obreiro cristão 
é ensinar, e, como nossas atitudes falam mais 
alto do que nossas palavras, deve o obreiro do 
Senhor ser o exemplo, a partir da ortopraxia, 
ou seja, a prática da sã doutrina.

Quando Paulo escreve a Tito orientan-
do-o sobre a escolha de obreiros diz que é 

preciso que tal homem seja “irrepreensív-
el”. Isso não significa que o candidato ao 
ministério deva ser “perfeito”; do contrário 
todos nós estaríamos desqualificados. O sig-
nificado é “sem culpa”, “sem acusação”, “não 
censurado”.

Isto quer dizer que devemos ser ir-
repreensíveis em nosso caráter e conduta. Os 
ministros do evangelho devem dar evidências 
visíveis em seu comportamento de que foram 
regenerados pelo Espírito Santo, de que seu 
novo nascimento levou-os a uma nova vida, de 
que suas paixões caídas estão sob controle e 
de que o fruto do Espírito começou a aparecer 
e amadurecer em sua vida. 

O ministério pastoral é um ofício pú-
blico e, portanto, a reputação é de suma im-
portância para que o obreiro não tenha o seu 
ministério censurado.

Conclamo a todos meus companhei-
ros para aproveitarmos os momentos desta 
Escola Bíblica para ouvirmos a voz de Deus, 
para renovarmos as nossas forças espirituais, 
para aprendermos mais da Palavra de Deus, 
para renovar a dinâmica do nosso ministério 
e aprendermos com as experiências dos prele-
tores) que estarão ministrando os estudos bí-
blicos.

Com muita alegria dou as boas vindas 
aos Obreiros da nossa Igreja e Convenção que 
estão trabalhando para o Senhor Jesus, nas ci-
dades, distritos e povoados do nosso estado, 
bem como aos obreiros que exercem suas ativ-
idades pastorais aqui na capital. 

As boas vindas são extensivas a todas as 
irmãs, que participarão de atividades específi-
cas, programadas pelo Departamento Femini-
no, e que serão desenvolvidas, na maior parte, 
na Congregação em Lagoa Seca.

 “Para que todos sejam um”

Escala de Cultos 
Templo Central  
e Congregações

DOMINGO 
• 9h - Escola Dominical- Templo Central e Todas 
as Congregações.
• 18h - Culto Evangelístico - Templo Central e 
Todas as Congregações.

SEGUNDA-FEIRA 
• 12h - Pocinho de Jacó: Ir. Tony 
Henrique e Auxiliares- Templo 
Central.
• 19h - Culto de Oração :
Pr. Reynaldo Odilo- Templo 
Central.

TERÇA-FEIRA 
• 9h - Consagração Círculo 
de Oração Mocidade - Templo 
Central.
• 14h - Consagração Círculo de 
Oração Mocidade Irmã Marlú-
cia, Virgínia e Solange- Templo 
Central.
• 19h - Culto nas Congregações.

QUARTA-FEIRA 
• 12h - Pocinho de Jacó: Ir. Tony 
Henrique e Auxiliares- Templo 
Central.
• 19h - Culto dos Departamen-
tos: Pr. Reynaldo Odilo- Templo 
Central.

QUINTA-FEIRA 
• 9h - Consagração Círculo de 
Oração (Adultos):  Irmãs: Glória 
Meira e Mariquinha - Templo 
Central.
• 14h - Círculo de Oração de 
Adultos - Templo Central.
• 19h -Culto nas Congregações.

SEXTA-FEIRA 
• 12h, Pocinho de Jacó: Tony Hen-
rique e Auxiliares - Templo Central. 
• 19h, Culto de Doutrina: Pr. Mar-
tim Alves e Pr. Reynaldo Odilo. 
 - Templo Central.

SÁBADO 
 • 9h - Círculo de Oração 
Infantil: Irmãs Ana 
Michelle e Eliene Gomes 
- Templo Central.
  DIARIAMENTE

• 5h, Culto Matutino: José 
Inaldo e Francisco Vagner - 
Templo Central.
• Culto nas Penitenciárias e 
Delegacias: DEPEM/Coord. de 
Evangelismo nos Carceres.
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Escala de Participação
Culto de Doutrina

Templo Central
Dia 10 de maio de 2019

Sexta-feira 19h
SETOR 1 ( Pte. Bandeira)

Coordenador: 
Pr. Samuel Renovato de Lima

Congregações:
Cidade Alta, Nova Galiléia, Novo Viver, 

Passo da Pátria, Rosa de Sarom, Sub-Bor-
borema.

Secretaria
Aviso da Secretaria Geral

Senhores secretários, está dis-
ponível na Secretaria:

•Kit da secretaria/2019.
    •Cartões
           •Rol de membros 
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CO-Pastor do Templo Central: Pr. Reynaldo Odilo Martins Soares.
ASSESSORIAS - Gabinete Pastoral: Ev. Kleiber Bandeira Cavalcanti, Jurídica: Dr. Micael Melo
DEPARTAMENTOS - DEPIN (Infantil): Irmã Suely Cavalcanti;  DEJAD (Jovens e Adolescentes): Dc. Frederico da Silva Fonseca; DEFAD (Feminino): Irmã Fátima  
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Templo Central
Dia 10 de maio de 2019

Sexta-feira 19h
SETOR 42 ( Pajuçara I)

Coordenador: 
Ev. Antônio do Carmo Junior

Congregações:
Getsêmani, Lot. Novo Horizonte, Monte 

Santo, Sub-Vale do Horizonte.

Reunião
Reunião com dirigentes de con-

gregações e esposa 
Dia 19 de março de 2019

Terça-Feira 19 hr.
Local: Templo Central.
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Anuncios e Eventos
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Maio

Templo Central
Dia 20 de maio de 2019

Segunda-Feira 19h

Abertura da EBOERN

Templo Central
Dia 21 de maio de 2019

Terça-Feira 19h

Participação dos setores 4 e 
5.

Templo Central
Dia 22 de maio de 2019

Quarta-Feira 19h

Participação dos setores 6 e 
7.

Templo Central
Dia 23 de maio de 2019

Quinta-Feira 19h

Participação dos setores 8 e 
9.

Templo Central
Dia 24 de maio de 2019

Sexta-Feira 19h
101 Anos da IEADERN

Aniversário do Pr. Martim
Participação dos setores 10 

e 11.


