28JUL2019
Boletim

CONECTADOS
COM DEUS
Um tempo de novas etapas
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Silva
Raquel Graciana Pereira
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Suely dos Santos Vital de
Sousa
31/7
Olga Maria Lima de
Oliveira
Roberto da Silva Oliveira
01/8
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03/8
Marilza Freitas de Andrade
Vera Ferraz
04/8
Jorge José Pereira
Le_cia Ramos Da Silva

Queridos irmãos, estamos vivendo um momento ímpar em nossa
igreja. Como todos sabem, aprouve a Deus chamar o Pr. Marcos
para pastorear a Igreja Ba?sta do Capunga em Recife. E aqui
ﬁcamos certos de que o Senhor está no controle dessa nova
etapa na vida do Pr. Marcos com a amada família, como também
da PIB Madureira.
Cabe a mim agora como e enquanto Presidente em exercício
junto aos pastores Marcos Filipe Salazar Corrêa, Elísio Corrêa
Roza, os lideres de ministério e toda diretoria manter essa igreja
rumo à vontade do Senhor, conduzir, assis?r, cuidar para que cada
um possa con?nuar seu envolvimento e crescimento e para que
essa igreja con?nue sendo um instrumento de benção do Senhor
nessa comunidade e nas suas vidas, mul?plicando amor,
esperança, graça e fé em Cristo Jesus.
Sei que é um tempo delicado que demandará paciência e
oração. É um tempo que requer de todos nós paciência e oração,
porque envolve a vida e os projetos atuais e futuros da nossa
igreja. E nenhum de nós pode esquivar-se de par?cipar desse
momento.
Certamente no tempo oportuno deverá ocupar a pauta das
nossas conversas os temas comissão de sucessão pastoral e a
própria sucessão em si. No entanto, é preciso que todos nós
tenhamos muito zelo com toda igreja, nossos cultos e todos os
trabalhos nos quais estamos envolvidos. Será necessário
tomarmos alguns cuidados, desde já, para que o Senhor con?nue
agindo em prol de sua igreja quando iniciarmos nossos trabalhos
referentes à comissão de sucessão pastoral:
• Em primeiro lugar, não trate esse momento como uma
campanha eleitoral. Onde tentamos convencer ou angariar votos
por meio de slogans e ou par?darismo entre a, b ou c. A única
campanha na qual espero que cada um de nós deva engajar-se é
na Campanha de Oração. Vamos orar incessantemente, em todos
os lugares e em todo o tempo pedindo a Deus orientação,
consenso e sabedoria. Uma comissão será eleita para nos
representar durante esse processo, mas o compromisso de
envolvimento com a oração é de todos nós.
•Em segundo lugar, somos uma igreja e vivemos numa
comunidade democrá?ca, onde cada um pode e deve expressar
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sua vontade, mas antes de fazê-la, devemos consultar a Deus, imbuídos de um espírito humilde e
fraterno. É a vontade de Deus que deve prevalecer e não a vontade humana que é falível e
inconstante.
Por ﬁm, devemos buscar na Bíblia orientações sobre o perﬁl de um obreiro aprovado a ﬁm de não nos enganarmos
com aparência, _tulos ou palavras bonitas de bons oradores. Esse é o tempo de nos unirmos no ﬁrme propósito de
que Deus nos revele quem Ele tem escolhido para estar à frente do rebanho da Primeira Igreja Ba?sta de Madureira.
No amor de Cristo Jesus
Pr. Vilmar L Silva
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