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Diáconos e Presbíteros: Servos de Deus no Corpo de Cristo (49) 

6. Recompensas de uma diaconia fiel 

 

6.1. A honra concedida por Deus 

“Se alguém me serve, siga-me, e, onde eu estou, ali estará também o meu servo (dia/konoj). E, se alguém 

me servir (diakone/w), o Pai o honrará (tima/w)” (Jo 12.26). 

  Jesus ensina que aqueles que o servem sinceramente, o seguindo, o Pai mesmo o honrará. Ainda que 

aqui não esteja falando especificamente do ofício de diácono, a verdade é que este, como todos aqueles que 

servem ao Senhor – a palavra no Original é a mesma (diakone/w) – ainda que nem sempre tenham o reconhe-

cimento devido da parte dos homens, serão honrados por Deus. Obviamente, não devemos encontrar no texto 

nenhuma desculpa para a nossa falta de reconhecimento do serviço prestado pelos servos de Deus, antes, um 

consolo para aqueles que não têm sido honrados devidamente por nós. 

 

6.2. A lembrança graciosa de Deus 

“Porque Deus não é injusto para ficar esquecido (e)pilanqa/nomai) do vosso trabalho e do amor que evidenci-

astes para com o seu nome, pois servistes (diakone/w) e ainda servis (diakone/w) aos santos” (Hb 6.10). 

  Esta recompensa complementa a anterior. Deus não se esquece; não é negligente para com as necessi-

dades de seus servos. Ele tem diante de si os nossos serviços, ainda que estes sejam devidos à sua graça ca-

pacitante. Mesmo parecendo em algumas circunstâncias ter se esquecido de nós, na realidade, Ele nos acom-

panha sempre com a sua graça. E, Aquele que nos capacitou a fazer boas obras, por graça, nos recompensa-

rá.  Não haveria nada de pior para nós do que ser esquecido por Deus. No entanto, a sua lembrança é mante-

nedora,[1] confortadora e abençoadora. 

 Diáconos são os que servem. Lembrem-se sempre de que Deus estará continuamente pronto a atendê-

los em suas necessidades. Os diáconos, portanto, são aqueles que, por vezes se esquecendo de si mesmos, 

servem à igreja, enquanto que Deus mesmo, o Senhor da Igreja, não se esquece de suas necessidades, muitas 

delas ainda imperceptíveis. 

  Conforme figura usada pelo salmista. É muito reconfortador saber que as pegadas de Deus são abenço-

adoras em nossa vida.[2] “As pegadas são as de um veículo para carregar produtos agrícolas; trata-se de uma 

figura poética para representar a ação de Deus em derramar as chuvas serôdias enquanto passa, deixando a 

abundância pelo caminho”.[3] 

  Em uma terra aparentemente árida, como pode estar circunstancialmente o nosso coração, Deus nos 

promete a sua lembrança sempre abençoadora e preservadora. 

  Os diáconos, que com o seu planejamento e sensibilidade ajudaram a tantos irmãos, por vezes se sen-

tem abatidos. Esses servos, com os quais os irmãos menos favorecidos ou em situação circunstancial de penú-

ria resultante de doenças na família, prolongado desemprego etc., sempre puderam contar com a sua memória 

abençoadora e discrição, agora têm o conforto do próprio Deus que jamais serão esquecidos pelo Senhor da 

igreja que os vocacionou e capacitou. 

  Obviamente a promessa de Deus não se restringe aos diáconos, mas, a todos aqueles que servem a 

Deus com integridade de coração. Os diáconos se constituem em uma forma ordinária de Deus suprir às neces-

sidades de seus servos em suas carências preponderantemente materiais. Eles, como muita frequência são a 

expressão concreta e visível da providência misericordiosa de Deus no suprimento dos irmãos necessitados. 

  Nesse caso, a lembrança de Deus consiste em uma manifestação de seu favor àqueles que por vezes 

parecerem terem sido esquecidos. 

  

6.3. O reconhecimento da Igreja 

Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência (* baqtmo/j = de-

grau, fundamento, posição, reputação) e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus” (1Tm 3.13). 

 A Igreja por vezes no justo receio de “endeusar” homens, criando monstrinhos espirituais, cheios de si 

com mania de grandeza e autossuficiência, comete um equívoco oposto, se esquecendo de atribuir honra a 
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QUERIDO(A) VISITANTE 

É uma alegria tê-lo(a) aqui conosco. Nosso desejo é vê-lo(a) novamente 

para juntos louvarmos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus o(a) 

abençoe. 

 

 NOVA AGENDA IPA 

 

 Domingo - Culto Público (as crianças estarão em atividade para-

lela no momento da mensagem) 

  (local no auditório do Hotel Girardelli sito à Rua Silva Jardim, 619 

- Centro (esq. com a Praça Barão). 

  Início às 19h30min e Término às 21h. 

 

  Quarta - feira - Classe Especial 

 (local: a definir via WhatsApp). 

  Início 19h30min até 21h. 

 

  Sábado - Reunião dos Jovens e Adolescentes 

  (local: a definir via WhatsApp) 

  Início 20h até 21h. 

 

(Obs. a liberação dos espaços na igreja estarão condicionados ao crono-

grama das obras) 

 

  As reuniões das sociedades, departamentos, jovens, classe espe-

cial e outras afins poderão acontecer na sala da secretaria/

gabinete pastoral ou Templo da IPA. 

 

  As atividades especiais das crianças serão supridas pela locação 

da chácara e/ou salões de festas na cidade na medida das possibi-

lidades e necessidades, respeitando os limites de gastos aprova-

dos pelo Conselho. 

 

HOMENS EM ORAÇÃO 

 Convidando a todos os Homens a participar da nossa reunião 

nessa semana. Sempre tratamos e estudamos assuntos atuais e presen-

tes no nosso dia a dia e temos buscado o aperfeiçoamento do homem 

chamado para adorar a Deus, liderar sua casa e testemunhar o Cristo 

vivo. Nossas reuniões são realizadas quinzenalmente, sempre às terças-

feiras, às 19:30 hs. Nossa próxima reunião será dia 24/09, na casa do 

irmão Presb. Plínio Cardin. Participe! Sua presença muito nos honrará. 

Se puder, leve um prato de doce ou salgado. 

 

EDITAL DE ELEIÇÃO 

“O Conselho com base nos artigos 54, caput e §1º; art. 83, alíneas "d"; 

111 da CI/IPB e após as indicações feitas pelos membros da igreja até o 

dia 01/09/2019, sugerirá "nomes dos que lhe pareçam aptos para os car-

gos e baixará instruções para o bom andamento do pleito, com ordem e 

decência". Em caso de dúvida sobre o processo da eleição ou sobre o 

edital, os membros deverão recorrer ao Pastor ou aos Presbíteros, mem-

bros do Conselho. Cada membro está comissionado a orar por esta elei-

ção e indicar os candidatos, contudo, sem a prática de campanha eleito-

ral. QUANTO AO PROCESSO DE ELEIÇÃO: a) A igreja votará por es-

crutínio secreto marcando os nomes dos candidatos na cédula fornecido 

pelos diáconos de forma legível, limitado-se ao número de vagas. b) No 

total serão 7 (sete) vagas para oficiais nesta eleição: 3 (três) para o pres-

biterato e 4 (quatro) para o diaconato. A ordem de votação no dia da elei-

ção procederá com a eleição dos presbíteros e, logo, seguirá a eleição 

dos diáconos. c) Para considerar-se eleito, deverá o candidato atingir a 

maioria simples dos votos (ou seja, metade dos votantes presentes mais 

1 (um) voto). Em caso de eventual empate vence o candidato mais velho 

quanto a idade. d) Poderá ser considerado eleito o membro ausente des-

de que informe, por escrito, sua livre vontade de aceitar o cargo. e) Os 

votos que não atenderem as especificações acima serão considerados 

nulos. Votos em brancos e nulos contam apenas o número de votantes 

na eleição, sem, contudo, computar para qualquer candidato. f) A Reuni-

ão Extraordinária da Assembleia Geral ocorrerá no dia 22/09/2019 às 

19h30min no período do Culto Noturno, em primeira convocação. g) 

Posse (ordenação e instalação) dos novos presbíteros e diáconos ocor-

rerá no dia 01 de Dezembro de 2019, na ocasião do Culto Noturno, des-

de que já tenha sido observado os artigos 113 e 114 da CI/IPB”, doc. 01. 

 

CAMPANHA MISSIONÁRIA 

 O irmão que ainda não pegou o envelope de Ofertas Missionária, 

favor retirar na mesa ao fundo do salão. Dentro desse envelope consta o 

nome do missionário e o endereço, caso o irmão queira entrar em conta-

to. Orar por ele e pela sua família.  

 

JOVENS E ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- Catecismo Menor: 79. Qual é o décimo mandamento? 

 

R. O décimo mandamento é : "Não cobiçarás a casa do teu próximo; não 

desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu 

boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. 

Ref. Ex 20.17. 

 h t t p : / / w w w . m o n e r g i s m o . c o m /

textoscatecismosbrevecatecismo_westminster.ht)  

 

III– Catecismo Maior: 79. Não poderão os crentes verdadeiros cair do 

estado de graça, em razão das suas imperfeições e das multas tenta-

ções e pecados que os surpreendem?  

 

R. Os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e do seu 

decreto e pacto de lhes dar a perseverança, da união inseparável entre 

eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles e do Espírito e 

semente de Deus permanecendo neles, nunca poderão total e finalmen-

te cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus, 

mediante a fé para a salvação.  

Jer. 31:3; João 13:1; 11 Tim. 2:19; Beb. 13:2021; 11 Sam. 23:5; 1 Cor. 

1:8-9; Heb. 7:25; Luc. 22:32; 1 João 3:9, e 2:27; Jer. 32:40; João 10:28; 

1 Ped. 1:5; Fil. 1:6.  
 

SUGESTÃO DE LEITURA 

Sola Gratia - RC Sproul 

 

No decorrer da história da Igreja muito se discute (com mui-

tas controvérsias) sobre qual o papel da vontade humana 

para crer nas boas novas. Em Sola Gratia, RC Sproul explo-

ra a base fundamental dos temas que provocaram a Refor-

ma, apresentando aos leitores uma visão geral dos desenvol-

vimentos históricos que surgiram a partir da controvérsia ori-

ginal entre Pelágio e Agostinho. 

Sola Gratia é leitura recomendada para quem deseja entender de que 

modo esse debate histórico define nossa perspectiva da humanidade e 

nossa vida cristã, assim como nossa compreensão do caráter de Deus.  



(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp778-setembro-2019-

34657)  

SUGESTÃO DE FILME 

Operação Final 

(2018) 

 

“Um povo sem memória é um povo sem futuro”. A frase es-

crita em arquibancadas e portas do Estádio Nacional do 

Chile é sobre o Regime de Pinochet, mas exemplifica de 

maneira excelente a importância de filmes que retratam mo-

mentos da história mundial marcados por atrocidades, e 

que devem ser evitadas em nosso presente e futuro. E Ope-

ração Final (disponível no Netflix!) aborda um desse momentos: a Se-

gunda Guerra Mundial. 

Rememorando barbaridades que aconteceram há não muito tempo, o 

longa-metragem, baseado em fatos nos conta a busca e apreensão de 

Adolph Eichmann, um dos principais arquitetos do Holocausto – conhe-

cido como a solução final dos nazista. 

Conseguindo escapar das forças aliadas, Eichmann se escondeu na Ar-

gentina e o filme mostra justamente a missão de agentes da Mossad 

para tirá-lo de lá – em segredo – e levá-lo até Israel, para responder pe-

los seus crimes. 

Filme interessante para conhecer mais da história mundial e suas con-

sequências. 

 (https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp778-setembro-2019-

34657)  

 

DOAÇÃO 

 Estamos precisando de doações de roupas para bebê recém-

nascido (masculino). As doações podem ser feitas diretamente na se-

cretaria da  igreja. 
 

CESTO DO AMOR 

 A Junta Diaconal solicita aos irmãos que tragam os alimentos do 

Cesto do Amor até o 2º domingo de cada mês. Os alimentos doados po-

dem ser trazidos na secretaria da igreja ou para algum diácono no horá-

rio do culto no Hotel Girardelli. E se você, deseja ajudar, o serviço de 

Assistência Social da IPA de forma mais intensiva, procure orientação 

com algum Diácono. 

 

AGENDA DE ORAÇÃO 

I- Igreja 
*Motivos gerais: 1. Crescimento qualitativo e quantitativo da Igreja, Avi-
vamento Espiritual, Santidade de Vida. 2. Pelos oficiais e suas famílias: 
presbíteros e diáconos. 3. Processo de reforma e construção da igreja: 
empréstimo junto à IPB, contratação dos prestadores de serviços e for-
necedores de materiais de construção. 4. Pelas famílias da IPA: por fi-
delidade, intimidade e amor sacrificial entre os cônjuges, filhos obedien-
tes e pais fiéis na educação dos seus filhos. (Efésios 6:4 NVI). 5. Con-
versão ao Nosso Senhor Jesus Cristo e libertação dos vícios sociais dos 
familiares e parentes dos membros da IPA. 
*Motivos específicos: 1. Pelo Ministério familiar e pastoral: Rev. Wipson, 
Rev. Álvaro, Rev. Fabiano. Pelos Missionários: Miss. Lia (APMT e 
WEC), Rev. Ronaldo Dourado e família (APMT-Chile), Rev. Ádler e famí-
lia (WEC).  2. Pelas áreas de serviço da IPA: Conselho da Igreja, Junta 
Diaconal, EBD, SAF, Dep. Música, Coral, Conselho Missionário, Ministé-
rio Infantil, Grupo de Adolescentes e Jovens, Homens em Oração, Ca-
sais, Classe Especial e Artes Cênicas. 
 
II- Saúde 

Rev Wadislau (irmão da Lilian); Persilia (irmã do Rev. Álvaro); Eloá (neta 

Cleusa Gaino); Daniel (sobrinho Adele);  Calypsia (mãe da Ana Baghin); 

Pastor Wilson Lisardo (ex- Pastor da IPA); Presb Jonas e Ilze; Maria 

Aparecida Siqueira; Maria Guedes (irmã da Jô), Valéria (Valdeliz), e Lu-

zia (Jô), Clélia de Mello, Luiza de Mello (Ivone), Janaína Cristina de An-

drade (Cirurgia); Elisandra Oliveira Purcino (Cunhada Jose), Fabiana 

Lozan (cirurgia joelho). 

 

III- Política  

*Pela nação brasileira:  1. Por cidadãos mais politizados e honestos; 2. 

Por políticos tementes a Deus; 3. Por políticas públicas, ambientais e 

econômicas justas e sustentáveis; 4. Pelo combate à corrupção dos ci-

dadãos, dos governantes e das instituições de poder (Executivo, Legis-

lativo e Judiciário). “Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, 

o povo que ele escolheu para lhe pertencer!" (Salmo 33.2).  

 

IV- Pela igreja perseguida: 1. a igreja da China e pelo seu presidente 

Xi Jinping; 2. os cristãos da Coreia do Norte e pelo ditador Kin Jong-um; 

3. a igreja de Angola e pelo presidente João Lourenço.  

 

V- Outros: 1. Felipe dos Santos (vícios e conversão); 2. Lucas (vícios e 

conversão) 3. Luiz Eduardo Macedo (vícios e conversão); 4. Paulo Coe-

lho e Paulo Neto (conversão). 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

17– Sônia Maria Cintra Nunes 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

23– Valdeliz Ferreira Reis Gomes 

 

24– José Renan dos Santos 

 

27– Ivone Maria Silva dos Santos 

 

27– Gabrielle Coelho 

 

  

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

22– Cássia e Adilson Bernardes  

Bodas de Turquesa) 18 anos 

 

25– Ivone e José Roberto Beraldo   

Bodas de Mármore) 39 anos 

 

 

LITURGIA NOTURNA* 

 Prelúdio: Instrumental  

Oração inicial  

Leitura Bíblica: 1 Timóteo 3.1-16 

Hino 86—” Espírito do Eterno Deus” Novo Cântico 

Departamento de Músicas 

Entrega de Dízimos e Ofertas/ Oração de Agradecimento 

Eleição dos Oficiais 

Tríplice amém.  

(*vide - artigos 7º e 8º - Culto público - dos Princípios de liturgia - Manu-

al Presbiteriano) 

 

____________Prestadores de Serviços_______________________ 
1- VENDEM-SE QUADROS 

Vendem-se quadros pintados em telas, diversos modelos. Fale com Ja-

naína. 

 

2. AMARILDO SIMEÃO - CONTADOR  

 Assessoria contábil e fiscal; atendimento a pessoa física, jurídica, autô   

nomo e profissional liberal.  
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RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL  

Matric. Aus. Pres. Vis. Bíblias Lit. Total % 

        

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
André 

Fernando 
Amarildo 

29/09 
Fernando 
Amarildo 
Edgard 

EBD 

1 a 4 Helena e Fabiana 

5 a 7  
Ana Laura e Ra-

quel 

8 a 11  Eliana e Ana Ketili 

Adolescentes Wellington 

Adultos Presbíteros 

Novos Pastor 

RECEPÇÃO 

HOJE Carlos e Tamires 

29/09 Ari e Sônia 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

29/09 
Ana Laura 

Tainá 
Lidiane 

  

LITURGIA 

HOJE Presb. Sidnei 

29/09 Presb. Marcos 

06/10 Pastor. Wipson 

13/10 Presb. Elizeu 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

29/09 Rafinha Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 

não pereça,  

mas tenha a vida eterna. (João 3:16) 

quem de direito. Não podemos justificar uma tese apenas apresentando a antítese. Possivelmente entre 

ambas, podem existir caminhos alternativos que não sejam mal em si.  

 Pedro instrui a igreja: “Tratai todos com honra (tima/w), amai os irmãos, temei a Deus, honrai (tima/

w) o rei” (1Pe 2.17). Paulo recomenda aos romanos: “Pagai (a)podi/dwmi = retribuir, conceder, dar) a todos 

o que lhes é devido: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem respeito, respeito; a 

quem honra (timh/), honra (timh/)” (Rm 13.7). 

  Paulo na ilha de Malta depois de curar o pai de um importante habitante da ilha que o hospedara, 

realizou muitas outras curas (At 28-7-9). Tais homens, registra Lucas, “…. nos distinguiram (timh/) (honrar, 

valorizar, dignificar, retribuir) com muitas honrarias (tima/w); e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puse-

ram a bordo tudo o que era necessário” (At 28.10). 

 Paulo diz que aqueles que desempenharem bem o diaconato terão o justo reconhecimento da Igre-

ja. De fato, é justo que assim seja. Ainda que os diáconos não trabalhem simplesmente para agradar a Igre-

ja, visto que servem ao Senhor na Igreja, é desejável que honremos esses servos de Deus que dedicam 

parte quantitativa e qualitativamente importante de seu tempo no serviço de Deus em nossa Igreja. O reco-

nhecimento da Igreja é um atestado da sua vocação e do desempenho eficiente do diaconato. 

  Portanto, diáconos, não busquem honrarias e deferências. Igreja honre os seus diáconos. Eles fo-

ram chamados por Deus para exercerem o seu ofício no meio de sua comunidade. Eles tiveram o seu reco-

nhecimento público por meio da assembleia para desempenharem a sua vocação: honrem-nos! 

  O nosso serviço é prestado a Deus; a origem de nossa vocação está em Deus. Em última instância 

é Deus quem avaliará o nosso serviço prestado com integridade ao povo que Ele mesmo nos confiou servir. 

  Calvino comenta: “Ao expressar-se assim, ele realça quão proveitoso é para a Igreja que esse ofício 

seja desempenhado por homens criteriosamente escolhidos, pois o santo desempenho desses deveres 

granjeia estima e reverência”.[4] 

  Quando a Igreja não honra os diáconos que desempenham bem a sua função está furtando destes 

servos de Deus a honra, o justo reconhecimento que lhe é devido. Devemos isto a eles! É preciso que este-

jamos atentos para não cometermos este pecado de omissão. A quem honra, honra! 

  

6.4. Maior firmeza na fé 

 Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intre-

pidez na fé em Cristo Jesus” (1Tm 3.13). 

  Paulo também diz que aqueles que desempenham bem o diaconato alcan-

çam “muita intrepidez (parrhsi/a) na fé em Cristo” (1Tm 3.13). A palavra tem o sentido de destemor, fran-

queza, ousadia, confiança e sinceridade. O termo indica aquele que fala com ousadia e francamente, exer-

cendo com responsabilidade publicamente a sua função. 

  Os diáconos no exercício de seu ofício adquirem uma maior ousadia em sua fé amparados na graça 

de Deus. Isso se manifesta na sua justa confiança em aproximar-se de Deus em oração (Ef 3.12; Hb 4.16; 

10.19; 1Jo 5.14) e, ao mesmo tempo, na sua intrepidez para falar livre, confiada e ousadamente de Cristo 

(At 2.29; 4.13,29,31; 9.27,28; 13.46; 14.3; 18.26; 19.8; 28.31; 2Co 3.12; Ef 6.19; 1Ts 2.2). Lembremo-nos, 

no entanto, que essa intrepidez é obra do Espírito Santo (At 4.13,29,31/1Ts 2.2). 

  Calvino, por sua vez, analisa a contrapartida dessa fidelidade, dizendo: 

  Da mesma forma, aqueles que têm fracassado em seus deveres têm também sua boca fechada e 

suas mãos atadas, e são incapazes de fazer tudo satisfatoriamente, de modo a não ser possível injetar-lhes 

qualquer confiança, nem tampouco outorgar-lhes qualquer autoridade.[5] 

  O diácono, como não poderia deixar de ser, no fiel exercício de seu ofício, amadurece em sua fé, 

tendo maior comunhão com Deus e segurança na proclamação do Evangelho. É praticamente impossível 

desenvolver qualquer trabalho da igreja de forma eficiente sem, ao mesmo tempo, amadurecer em nossa 

fé. O diácono no exercício de seu ofício, descobre de forma gradativa e intensiva o quanto depende da mi-

sericórdia divina. O fundamento desta firme ousadia é a fé, que é originária de Deus e nele, somente nele 

dever ser depositada. 

 Rev. Hermisten Maia Pereira da Costa 
 

F o n t e : h t t p s : / / w w w . h e r m i s t e n . c o m . b r / d i a c o n o s - e - p r e s b i t e r o s - 4 9 / ? f b c l i d = I w A R 3 P 4 3 3 1 0 B 7 s -
wCyLDtM18S2QjoUIaCozDL0nUWBQJkiNosMN8t6g0pgYQs  

 

https://www.hermisten.com.br/diaconos-e-presbiteros-49/?fbclid=IwAR3P43310B7s-wCyLDtM18S2QjoUIaCozDL0nUWBQJkiNosMN8t6g0pgYQs#_ftn4
https://www.hermisten.com.br/diaconos-e-presbiteros-49/?fbclid=IwAR3P43310B7s-wCyLDtM18S2QjoUIaCozDL0nUWBQJkiNosMN8t6g0pgYQs#_ftn5
https://www.hermisten.com.br/diaconos-e-presbiteros-49/?fbclid=IwAR3P43310B7s-wCyLDtM18S2QjoUIaCozDL0nUWBQJkiNosMN8t6g0pgYQs
https://www.hermisten.com.br/diaconos-e-presbiteros-49/?fbclid=IwAR3P43310B7s-wCyLDtM18S2QjoUIaCozDL0nUWBQJkiNosMN8t6g0pgYQs

