
DOUTRINAS BATISTAS 

 
XI - MINISTÉRIO DA PALAVRA 
 
Todos os crentes foram chamados por Deus para a salvação, 
para o serviço cristão, para testemunhar de Jesus Cristo e 
promover o seu reino, na medida dos talentos e dos dons 
concedidos pelo Espírito Santo (1). Entretanto, Deus escolhe, 
chama e separa certos homens, de maneira especial, para o 
serviço distinto, definido e singular do ministério da sua palavra 
(2). O pregador da Palavra é um porta-voz de Deus entre os 
homens (3). Cabe-lhe missão semelhante àquela realizada pelos 
profetas do Velho Testamento e pelos apóstolos do Novo 
Testamento, tendo o próprio Jesus como exemplo e padrão 
supremo (4). A obra do porta-voz de Deus tem uma finalidade 
dupla: a de proclamar as boas-novas aos perdidos e a de 
apascentar os salvos (5). Quando um homem convertido dá 
evidências de ter sido chamado e separado por Deus para esse 
ministério, e de possuir as qualificações estipuladas nas 
Escrituras para o seu exercício, cabe à igreja local a 
responsabilidade de separá-lo, formal e publicamente, em 
reconhecimento da vocação divina já existente e verificada em 
sua experiência cristã (6). Esse ato solene de consagração é 
consumado quando os membros de um presbitério ou concílio de 
pastores, convocados pela igreja, impõe as mãos sobre o 
vocacionado (7). O ministro da Palavra deve dedicar-se 
totalmente à obra para a qual foi chamado, dependendo em 
tudo do próprio Deus (8). O pregador do evangelho deve viver 
do evangelho (9). Às igrejas cabe a responsabilidade de cuidar e 
sustentar adequada e dignamente seus pastores (10). 
 
(1) Mat. 28:19,20; At. 1:8; Rom. 1:6,7; 8:28-30; Ef. 4:1,4; II 
Tim. 1:9; Heb. 9:15; I Ped.1:15; Apoc. 17:14 
(2) Mar. 3:13,14; Luc. 1:2; At. 6:1-4; 13:2,3; 26:16-18: Rom. 
1:1; I Cor. 12:28; II Cor. 2:17; Gál. 1:15-17; Ef. 4:11,12; Col. 
1:21-26  (3) Êx. 4:11,12; Is. 6:5-9; Jer. 1:5-10; At. 20:24-28 
(4) At. 26:19,20; João 13:12-15; Ef. 4:11-17 
(5) Mat. 28:19,20; João 21:15-17; At. 20:24-28; I Cor. 1:21; 
Ef. 4:12-16 6) At. 13:1-3; I Tim. 3:1-7 (7) At. 13:3; I Tim. 4:14 
(8) At. 6:1-4; I Tim. 4:11-16; II Tim. 2:3,4; 4:2,5; I Ped. 5:1-3 
(9) Mat. 10:9,10; Luc. 10:7; I Cor. 9:13,14; I Tim. 5:17,18 
(10) II Cor. 8:1-7; Gál. 6:6; Fil. 4:14-18 
 

Continua no próximo informativo... 

 
 

 
 

CHAMAMENTO A  FIDELIDADE  

Trinta e oito anos se passaram desde o fracasso dos 
israelitas em Cades-Barnéia (nome de uma fonte no 
deserto, ao Sul de Israel) e os eventos mencionados em 
Deuteronômio, cap. 5, livro da Bíblia, escrito por Moisés, 
em 1450 antes de Cristo e que significa “segunda lei” ( da 
Septuaginta e da Vulgata). Este livro contém uma série de 
discursos dirigidos ao povo de Israel. Por que? Exatamente 
porque chegou a um momento e lugar de definição de seu 
rumo. Seu futuro dependeria de sua fidelidade a Deus.  

Amar a Deus (vv. 4,5) 

A essência de nossa religião está em adquirirmos um 
conceito certo quanto a Deus e uma atitude nossa correta 
na direção de Deus. “Ouve... ó Israel”, foi uma introdução 
muito adequada para depois surgir a grande afirmação “O 
Senhor nosso Deus é o único Deus”. A fé dos israelitas 
devia ser unicamente em Deus e isso de todo o coração, 
alma e forças, isto é, amar a Deus através de uma 
devoção sincera e fidelidade íntegra.  

Ensinar a palavra (vv. 6-9) 

Moisés determinou aos israelitas a missão do ensino. 
Primeiro, guardando os mandamentos de Deus no 
coração. Experimentando-os antes de transmiti-los. 
Segundo, recomendou a instrução dos mandamentos aos 
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filhos, pela manhã, ao meio dia e por toda a noite, como 
parte natural da vida na família.  

Praticar a fidelidade (vv. 10-17) 

Moisés, ao invés de admoestar, advertiu o povo, ao 
antecipar o tempo quando morreria na terra prometida, do 
perigo grave de se esquecer de Deus. Parece ser uma 
característica peculiar à natureza humana aparta-se de 
Deus! No caso dos israelitas, sabemos do que o Senhor 
lhes fez, resgatando-os do Egito! Ainda assim, Moisés os 
cientifica do grande perigo da desobediência ao pacto com 
Deus. 
As lições desta passagem bíblica são muitas e práticas 
para hoje. Entendamos que a ira de Deus é justa quando 
nos distanciamos Dele. Entendamos, ainda, que a nossa 
esperança, quanto ao futuro, depende de nossa fidelidade 
ao Senhor. Amemo-lo como privilégio e dever supremos. 
Ensinemos a Sua Palavra, mas, antes de tudo, apliquemo-
la a nossos corações e nossas vidas, para que possamos, 
então, transmitir o que conhecemos! Sejamos-lhe fiéis. 
Levemos Deus a sério! Com Deus não se brinca! É o 
mínimo que se espera de um país chamado cristão. 

Pastor Eli Fernandes de Oliveira  

C U L T O  D E  L O U V O R  E  A D O R A Ç Ã O  
 

Chamada ao Culto  ............................ Hino Congregacional 

Oração e Cânticos  ...............................M.M. Jocilene Malas 

Leitura Biblica............. ......................................Dirigente 

Palavra de Boas Vindas ......................................Dirigente 

Cânticos  ..............................................M.M. Jocilene Malas 

Dedicação de Dízimos e Ofertas.....................Congregação 

Mensagem Musical .......................................  Celsino Silva 

Reflexão .............................................. Ir. Alexandre Lima 

Recessional ........................................  Instrumental 
 
 

C O M U N I C A Ç Õ E S  
 

CELEBRAÇÕES PRÉ-INAUGURAIS 
CANTORA CASSIANE – Estará conosco nos dias 20 e 21 de 
novembro. Divulgue essa programação. 
 
KOINONYA VEM AÍ: Estaremos recebendo o Pr. Bené Gomes e 
o Ministério Koinonya de Louvor em nossa igreja no domingo, 28  
de novembro e quarta-feira, 1 de dezembro. Comece a convidar 
seus amigos desde já! 
 

 

   

CCCUUULLLTTTOOO   DDDEEE   IIINNNAAAUUUGGGUUURRRAAAÇÇÇÃÃÃOOO   
Sábado, 4 de dezembro às 8:00 PM. 

   
 

 

ENSAIOS 
UM NATAL INESPERADO – Este é o Musical de Natal que 
estamos ensaiando com os adultos. Domingo, 3:00 PM.  
Adquira seu CD hoje mesmo com a M.M. Jocilene Malas 

 

WWW.CHRISTMASONLINE.COM – Já deu para perceber como 
será o Musical de Natal das crianças? Traga seus filhos! (In 
English) Domingo, 3:00 PM com Tia Milene Gomes 
ATENÇÃO PAIS E RESPONSÁVEIS: Favor pegar a partitura e a 
fita de seu filho ainda hoje. 
 

 
 
Quarta-Feira - Reunião de oração e estudo bíblico às 

8:00 PM. Venha e traga visitantes. Não se esqueça de 
orar por seu irmão. 

 
 

 
Construção – Se você tem um tempo disponível para 
ajudar, fale com Roberto Galinari. 
 
VISITANTE -  Sua presença é muito 
importante para nós. Volte sempre!  


