
A VINGANÇA DO PASTOR

     O pastor já estava cansado da falta de comprometimento 
de alguns membros de sua congregação. Ele se matava para 
dar o melhor de si e até os líderes o deixavam na mão.
   Dia desses foi  a  professora do estudo bíblico. O culto 
estava marcado paras as 20 horas e a irmã chegou com 15 
minutos de atraso. Deu suas justificativas.
- Irmãos, desculpem o atraso. É que eu fui tirar um cochilo 
de tarde e perdi a hora.
    Outro que sempre “dá o cano” é o jovem (se bem que não 
tão jovem assim) que cuida do som. Sempre atrasado. Isto 
quando não falta mesmo, sem avisar ou pedir um substituto. 
Na hora do início do culto é um corre-corre daqueles para 
ver quem opera os equipamentos. Os piores são aqueles que 
vivem dando ideias, mas não se mexem para ajudar. Numa 
ocasião  uma  irmã  que  estava  passando  por  problemas 
pessoais chamou o pastor em sua casa.
-  Pastor – sentenciou ela – a igreja precisa orar.  Só com 
oração,  pastor.  O  inimigo  ta  furioso,  mas  com  oração  a 
gente vence.
-  Sim irmã,  é  verdade  –  concordava  o  pastor  e  em seus 
pensamentos falava para si mesmo:  “agora que o calo ta  
doendo tem que orar, né? Sei!”
-  Pois  é  pastor  –  continuou  a  irmã  –  o  senhor  precisa 
convocar  a  igreja  para  ir  orar  todo  dia  de  manhã.  Lá  na 
minha antiga cidade o pastor fazia isto. Tinha oração as 6 
horas da manhã.
   O pastor tentou explicar  que isto é  um bom exercício 
espiritual,  mas  que  numa  igreja  pequena,  com  poucos 
membros, é mais difícil porque sempre se sobrecarrega as 
mesmas pessoas.
- Mas se a irmã quiser, domingo eu anuncio a senhora como 
a líder deste trabalho e a senhora convoca os irmãos.
- Eu não pastor. O senhor faz isto. O senhor que tem que 
estar a frente. O senhor sabe, eu trabalho muito, deito tarde, 
levanto cedo...
    O pastor já estava cansado disto. Então preparou a sua 
vingança.  Esperou  por  um  domingo  quando  houvesse 
poucos visitantes e muitos membros. Ao receber a palavra, 
para espanto de todos, falou:
- Irmãos,  esta semana foi muito cansativa.  Muitas visitas, 
gente  doente  para  cuidar,  problemas  na  prefeitura  em 
relação  ao templo e  hoje  foi  um dia  duro para  mim. Fiz 
visitas, e só fui almoçar as 4 da tarde. Estou passando mal, 
com tonturas e por isto não deu para preparar o sermão.
    O pastor orou despediu os irmãos e ninguém ousou fazer 
nenhuma cobrança.  

Escrito por Pr. Vinícius
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19/05/2016 – 8h30 – COMUNIDADE 
SARA NOSSA TERRA
PRELETOR: Pr. Paulo de Tarso do 
Ministério Finanças para a Vida

23/06/2016 – 8h30 – IGREJA 
BATISTA SHALOM

18/08/2016 – 8h30 – PRIMEIRA 
IGREJA  BATISTA DE SCS

22/09/2016 – 8h30 – ASSEMBLEIA 
DE DEUS – PROSPERIDADE 

20/10/2016 – 8h30 – ADV. DO 7 DIA

17/11/2016 – 8h30 – AVIVAMENTO 
BÍBLICO – SANTOS DUMONT

26/11/2016 – 11h00 – CHURRASCO 
DO CONPAS – LUZ DO SENHOR
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INFORMATIVO
21 de Abril de 201621 de Abril de 2016

4º ENCONTRO DE4º ENCONTRO DE  
CONFRATERNIZAÇÃOCONFRATERNIZAÇÃO

LOCAL : Igreja Batista Barcelona

Amados Amados em Cristo Jesus, Esperança Nossa:em Cristo Jesus, Esperança Nossa:
sejam bem vindos! 

O ALTAR
Gênesis 8:20

         Podemos ver em muitas histórias da Bíblia que 
envolvem os patriarcas  e outros homens de Deus, 
que ao redor do altar desenvolveu o cumprimento 
das  promessas  de  Deus.  Na  promessa  dada  a 
Abraão, na obediência de Isaque e na multiplicação 
ocorrida na vida de Jacó, entendemos que o altar é o 
ponto  de  referência  para  o  relacionamento  entre 
Deus e os patriarcas.
    A  consagração,  as  correções  de  Deus,  as 
entregas.. o altar foi um instrumento pelo qual Deus 
interferiu no destino desses homens e por isso no de 
toda  a  humanidade,  através  do  povo  que  eles 
formaram.
       Embora os patriarcas tenham edificado várias 
altares  ao  longo  da  história,  eles  nos  deixaram 
exemplos  que  precisamos  seguir.  Exemplos  de 
determinação,  de  aliança,  de  perseverança.  Eles 
creram de maneira tão intensa e tão verdadeira que 
Deus  honrou  esse  lugar  sagrado  –  o  altar  –  e 
cumpriu cada uma de Suas promessas.
E por isso, precisamos viver e levar nosso povo a 
viver intensamente o altar da sua vida. O lugar da 
sua consagração e entrega.

Pr. Roberto da Costa Bortoni
1º Tesoureiro do CONPAS
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AVISOS – ANUIDADE DO CONPAS

1. A anuidade é cobrada por igreja. O valor é 
de R$ 120.00  com direito a uma carteirinha. 

2. A carteirinha adicional custa R$ 30,00 para 
cada pastor (a) ou obreiro (a).

3. Faça a sua inscrição, pague a sua anuidade e 
fique em dia com o Conselho de Pastores .

             4. A anuidade individual de R$ 30,00 deve ser 
paga mesmo que a carteirinha esteja dentro do prazo de 
validade.
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