UM PASTOR SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS
“Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que
vos apascentem com conhecimento e inteligência”.
(Jeremias 3.15).
Na verdade, Jeremias estava chamando de
“pastores” os governantes de Judá, mas é possível
aplicar este versículo aos líderes de nossas igrejas
também chamados “pastores” pelo próprio Senhor
Jesus, quando disse a Pedro: “Pastoreia as minhas
ovelhas.” (João 21.16). E por Paulo, falando aos
líderes da igreja de Éfeso: “O Espírito Santo vos
constituiu bispos para pastoreardes a igreja de
Deus, que ele comprou com o próprio sangue.” (At.
20.28).
1.
Pastores segundo o coração de Deus
buscam ter um coração puro, onde não haja
abrigo para a falsidade, a deslealdade e a
ambiguidade.
Buscam santidade porque desejam ser “santos como
Deus é santo” (I Pedro. 1.15,16), para que possam
servir de exemplo ao rebanho (I Co. 11.1). Pastores
segundo coração de Deus lutam para ter um coração
isento de toda a malícia, preconceitos, maus juízos,
parcialidades e segundas intenções, e cheio de
justiça.
2.
Pastores segundo o coração de Deus
buscam ter um coração que ama, mesmo quando
as pessoas a serem amadas os tratem como
inimigos; um coração que cuida, mesmo quando as
ovelhas sejam problemáticas; um coração que se
interessa e se importa com as pessoas. Pastores
segundo o coração de Deus farão de bom grado o
que for preciso para suprir as necessidades de suas
ovelhas, pois estas são parte da sua própria vida e
missão.

3.
Pastores segundo o coração de Deus
buscam ter um coração cheio de misericórdia,
pronto a perdoar e a buscar o perdão, a consolar e a
confortar, a animar e a encorajar.
Pastores segundo o coração de Deus se preocupam
com suas ovelhas e seus problemas (II Co. 11.28).
Convivem com os fortes, mas protegem e cuidam dos
fracos. Aprovam os que vivem em santidade, mas
tratam com respeito e carinho os que sucumbiram ao
pecado.
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4.
Pastores segundo o coração de Deus,
buscam ter um coração cheio de esperança, que
transmita segurança e certeza às ovelhas.
Um coração otimista e luminoso, em que o Espírito
Santo habite plenamente, e por isso transmita
alegria, fervor e entusiasmo à igreja. Pastores
segundo o coração de Deus desejam ter um coração
cheio da graça do Senhor, que muda as
circunstâncias e transforma a dureza em suavidade.
Que todos os pastores possam ser segundo o coração
de Deus.

Extraído de artigo do Pr. Sylvio Macri

IGREJA BATISTA UNIDA DO BRÁS
HORÁRIO DE CULTO

ATENDIMENTO PASTORAL
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Durante a semana, cultos familiares por regiões.
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“Apascentai o rebanho de Deus, que
está entre vós, não por força, mas
espontaneamente segundo a vontade
de Deus; nem por torpe ganância, mas
de
boa
vontade;
nem
como
dominadores sobre os que vos foram
confiados, mas servindo de exemplo ao
rebanho”.
(1 Pedro 5:2,3)

29 de ABRIL A 05 DE MAIO
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.
(50) Dia 29 de Abril – Segunda Feira
Leitura da Escritura: Isaías 40: 31
Oração: Ore para que Deus conceda perseverança
aos membros da Comissão de Sucessão Pastoral
durante este período de transição’. “Mas os que
esperam no Senhor renovarão as suas forças,
subirão com asas como águias; correrão e não se
cansarão; caminharão e não se fatigarão.”
(51) Dia 30 de Abril – Terça Feira
Leitura Bíblica: Romanos 15:5-6
Oração: Ore para que Deus conceda amor e unidade
aos membros da Comissão de Sucessão Pastoral à
medida que eles trabalham em conjunto e com
diligência. "Ora, o Deus de paciência e consolação
vos conceda o mesmo sentimento uns para com os
outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes em
glorificar ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus
Cristo.”
(52) Dia 01 de Maio – Quarta Feira
Leitura da Escritura: Gálatas 3: 6
Oração: Pai, confirme a vocação no coração do nosso
próximo pastor. Dê a ele fé, coragem e paz para
andar em obediência. "Assim como Abraão creu e
isso lhe foi imputado como justiça.”
(53) Dia 02 de Maio – Quinta Feira
Leitura da Escritura: Efésios 2:10
Oração: Pai, em nome de Jesus, prepare o coração de
nosso próximo pastor para a fase de transição, novas
funções e novo trabalho. “Porque somos feitura sua,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais
Deus preparou para que andássemos nelas.”

(54) Dia 03 de Maio – Sexta Feira
Leitura da Escritura: 2 Timóteo 2:15
Oração: Espírito Santo, em nome de Jesus, que
nosso próximo pastor seja apaixonado pelo
evangelismo e tenha um profundo amor pelas almas
perdidas. “Procura apresentar-te a Deus aprovado,
como obreiro que não tem de que se envergonhar,
que maneja bem a palavra da verdade.”
(55) Dia 04 de Maio - Sábado
Leitura da Escritura: Efésios 4:2
Oração: Pai, pedimos um pastor humilde, maduro e
que tenha um coração dócil. “Com toda humildade e
mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns
aos outros em amor.”
(56) Dia 05 de Maio - Domingo
Leitura da Escritura: 1 João 4: 19
Oração: Pai, nós oramos em nome de Jesus, para
que nosso próximo pastor ame profundamente a
Igreja Batista Unida do Brás com um amor que
extravase do Teu amor “Nós amamos a Ele porque
Ele nos amou primeiro.”

ALMOÇO IBUB

VIAGEM MISSIONÁRIA

NOSSAS CANTINAS

RELÓGIO DE ORAÇÃO
O nosso Relógio de Oração, que se encontra no hall
da igreja, ainda tem horarios nao preenchidos. Em
intervalos de meia hora, cada irmao e irma devera
escolher um momento do dia ou da noite para estar
orando pela busca do novo pastor. Estamos formando
uma corrente contínua de oraçao, buscando a direçao
do Espírito Santo.
A cantina é sinônimo de alegria-encontro-comunhão
e saborosa comida! Não vá embora sem antes passar
por lá e manter essa deliciosa comunhão (com os
irmãos e com o delicioso cardápio). Hoje a cantina
será preparada pelo GRUPO LARANJA.

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 05/05
- 18h30 Coral Adoradores
DOMINGO 12/05
- 09h30 – Café da Manhã Dia das Mães
SÁBADO 18/05
- 18h30 – Louvorzão Adolescentes
SÁBADO 25/05
- 18h30 – Acampadentro Adolescentes
DOMINGO 26/05
- 18h30 – Louvorzão Banda IBUB

