COMISSÃO DE SUCESSÃO PASTORAL
Em assembleia a ser realizada proximamente, a IBUB
estará escolhendo membros para a Comissão que vai
cuidar, sob a proteção de Deus, da busca de um novo
pastor. Para isto, é importante levar em consideração
alguns aspectos fundamentais:
1 - Fundamentação bíblica
Por que uma comissão? Não poderia Deus agir
diretamente, através da oração e trazer um pastor
para a igreja? Poderia, mas não tem sido assim a
maneira de Deus trabalhar na escolha de seus servos.
Quando Deus precisou ungir Davi para ser o rei de
Israel, mandou Samuel para a casa de Jessé. Foram
postos diante de Samuel todos os filhos de Jessé. Deus
foi dizendo a Samuel: Não é este (1 Samuel 16.1-13).
Para escolher o sucessor de Judas, no grupo apostólico,
Deus usou o sistema de sorteio dentre aqueles que,
inicialmente, possuíam a qualificação fundamental de
ter acompanhado a Jesus, convivendo com os demais
apóstolos durante seu ministério terreno. Foram
separados dois, e a sorte foi lançada entre eles (Atos
1.21-26). Aprendemos que Deus trabalha por
caminhos “humanos” para escolher seus servos
“humanos”.
2 - Constituição da comissão
Uma boa comissão precisa ser representativa. Não é
necessário que todas as organizações da igreja estejam
representadas, mas é importante que participem
pessoas maduras, que estejam relacionadas com a
diretoria e corpo diaconal, bem como lideranças das
principais organizações da igreja.
A comissão deve ser eleita pela assembleia geral,
mediante um trabalho prévio realizado pela liderança.
Devem ser escolhidas pessoas com:
a) Neutralidade - Cada membro da comissão será um
pesquisador dos interesses da igreja. Ele não fará esse
serviço com imparcialidade se tem sua decisão tomada
antecipadamente.

Deve-se evitar também pessoas que já tenham
definido um pastor de sua preferência ou com
histórico de forçar para fazer valer seus pontos de
vista. Alguns crentes podem deixar de aceitar a
indicação de um pastor apenas pelo fato de que foi
indicado por “fulano”.
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b) Discernimento espiritual - Entre os muitos
nomes que poderão surgir, a comissão indicará
apenas um. Este é um exercício espiritual e não pode
ser feito apenas com os recursos da inteligência, mas
também, e especialmente, com os recursos da oração.
c) Disponibilidade - A comissão fará muitas
reuniões, e alguns de seus membros poderão ter que
viajar para visitar igrejas de pastores indicados.
d) Discrição - A divulgação inadequada de nomes e
dos procedimentos da comissão poderá prejudicar a
própria comissão, o processo de sucessão como um
todo, o ambiente relacional na igreja e até mesmo
pastores envolvidos e suas igrejas. Os membros da
comissão precisam ser saudáveis emocionalmente.
e) Representatividade - Indicados os nomes para
compor a comissão, pode-se usar o critério da
representatividade para eliminar nomes em excesso,
evitando que mais de um nome represente o mesmo
departamento ou ministério da igreja.
Extraído de “Sucessão Pastoral - Documentos
Batistas”, 2011
Rogério Lauretti

IGREJA BATISTA UNIDA DO BRÁS
HORÁRIO DE CULTO

ATENDIMENTO PASTORAL

TERÇAS E QUINTAS DAS:
DOMINGO: 9H30 (EBD)
14H ÀS 18H
DOMINGO: 18H30 (CULTO DA NOITE)
SECRETARIA 10h às 19h

Durante a semana, cultos familiares por regiões.
Rua Valdemar Dória, 44 - Tel.: 2692-2211
E-mail: ibub@terra.com.br

“Aquele que é capaz de fazer
infinitamente mais do que tudo o que
pedimos ou pensamos, de acordo com o
seu poder que atua em nós, a ele seja a
glória na igreja e em Cristo Jesus, por
todas as gerações, para todo o sempre!
Amém!
(Efesios 3: 20,21)

08 A 14 DE ABRIL
Continuando a agradecer a Deus pela vida do Pastor
Paulo, todos os membros da IBUB estão desafiados a
orar através deste plano de oração até que Deus
providencie para a igreja o Pastor que Ele escolheu
para liderar Seu povo.
Dia 08 de Abril – Segunda Feira
Leitura da Escritura: Apocalipse 3: 14-22
Oração: Ore pela igreja para que ela lute contra uma
espiritualidade morna.
Ore para que os membros da igreja se arrependam
de uma espiritualidade morna e fiquem cheios de
zelo pelo trabalho de Jesus e do Seu Reino.
Dia 09 de Abril – Terça Feira
Leitura Bíblica: Hebreus 10: 19-25
Oração: Ore para que a igreja esteja comprometida
em participar de todos os cultos.
Ore para que a Comissão de Sucessão Pastoral esteja
confiante de que eles estão seguindo a vontade de
Deus, à medida que tomam decisões em relação ao
futuro pastor.
Dia 10 de Abril – Quarta Feira
Leitura da Escritura: 1 Pedro 5: 1-4
Oração: Ore para que seu futuro pastor cuide da igreja
de uma maneira bíblica e que exalte a Cristo.
Ore pela caminhada do seu futuro pastor com Cristo.
Dia 11 de Abril – Quinta Feira
Leitura da Escritura: 1 Pedro 5: 5-7
Oração: Ore por respeito mútuo e humildade entre a
igreja e seu futuro pastor.
Ore pela igreja de modo que ela possa seguir a
liderança do seu futuro pastor.

Dia 12 de Abril – Sexta Feira
Leitura da Escritura: 1 Pedro 5: 8-9
Oração: Ore para que a Comissão de Sucessão
Pastoral permaneça humilde diante de Deus e que
eles não fiquem ansiosos, mas confiem na liderança
de Deus.
Ore para que a igreja permaneça firme contra os
esquemas do diabo.
Dia 13 de Abril - Sábado
Leitura da Escritura: Efésios 5: 15-16
Oração: Ore para que a Comissão de Sucessão
Pastoral faça uso inteligente de seu tempo durante
suas reuniões.
Ore para que o Senhor revele Sua vontade ao seu
futuro pastor.
Dia 14 de Abril - Domingo
Leitura da Escritura: Isaías 55: 6-9
Oração: Ore para que, em momentos de desânimo, a
Comissão de Sucessão Pastoral e a igreja busquem o
Senhor com diligência e tenham confiança de que
Ele está trabalhando para unir a igreja e o futuro
pastor.

EBD
Hoje teremos a última aula do estudo baseado no
livro O Deus Esquecido com o tema “A IGREJA
SOBRENATURAL”.
A partir do próximo domingo (14/04), daremos
início a uma nova etapa no mesmo formato, culto e
EBD juntos, com base no livro "Louco Amor" do
mesmo autor de "O Deus Esquecido".
“E não sede conformados com este mundo, mas
sede transformados pela renovação do vosso
entendimento, para que experimenteis qual seja a
boa, agradável, e perfeita vontade de Deus”.
(Romanos 12:2)

CEIA DO SENHOR
No culto de hoje a noite estaremos celebrando a Ceia
do Senhor. Um momento de profunda comunhão e
gratidão a Deus pelo seu grande amor para conosco.
Participe!
“Pois recebi do Senhor o que também entreguei a
vocês: Que o Senhor Jesus, na noite em que foi
traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o
e disse: "Isto é o meu corpo, que é dado em favor de
vocês; façam isto em memória de mim"
(1 Coríntios 11:23-24)

HOJE A NOITE
Hoje, no culto da noite, estaremos recebemos com
muita alegria e carinho Pastor Irland, que nos trará
uma palavra abençoadora. Participemos com Alegria!

NOSSAS CANTINAS
A cantina e sinonimo de alegria-encontro-comunhao
e saborosa comida! Nao va embora sem antes passar
por la e manter essa deliciosa comunhao (com os
irmaos e com o delicioso cardapio). Hoje a cantina
sera preparada pelo GRUPO DA EXPERIÊNCIA.

SEJA BEM-VINDO
A Equipe de Recepção recebe a todos com simpatia e
alegria. Visitante, a sua presença nos alegra e seja
muito bem-vindo entre nós.

NOSSAS PROGRAMAÇÕES
DOMINGO 07/04
- 18h30 Ceia do Senhor
SÁBADO 13/04
- 9h J10 no Museu da Bíblia

