
 

 

 
Boletim Dominical nº 39/17, de 15 de outubro de 2017. Pastoral 

Um grande desafio para o professor da EBD 

Temos um episódio encantador no fim do Evangelho de João: o encontro de Jesus com 
seus discípulos à beira do mar de Tiberíades (ou Galileia). A partir desse episódio, também 
podemos nos sentir desafiados e, ao mesmo tempo, encorajados por Cristo a prosseguir como 
professores da EBD. 

Mas antes de extrairmos lições preciosas do capítulo 21 de João, cabe fazer algumas 
perguntas intrigantes: “Você já percebeu que a conclusão natural do Evangelho é o capítulo 
20?”; “Já se perguntou então por que João acrescentou o capítulo 21, uma tipo de ‘adendo’?”. 

Todos os comentaristas têm suas opiniões; nós sugerimos duas para este estudo: 
1. enfatizar a graça de Deus ao usar um homem que tinha fracassado: Pedro, a figura 

central desse capítulo; 
2. lembrar a Pedro, e aos outros discípulos, que eles tinham uma tarefa dupla: um 

ministério de pescadores e um ministério pastoral. 
Nós também temos um ministério duplo como professores da EBD: pescar e pastorear 

nossos alunos da EBD! Portanto, consideremos juntos algumas lições preciosas do último 
capítulo de João que nos ajudarão nessa dupla tarefa. 

 As tensões do professor 

I. Desânimo, fracasso e dúvida (Jo 21:3) 

Havia alguns dias que Jesus não aparecia. Pedro estava desanimado. Ele negou o seu 
Senhor e creio que achou que não havia mais ministério para ele. Deve ter pensado: “Vou 
voltar para minha atividade anterior. Estou desanimado!”. Há ocasiões em nosso ministério 
quando ficamos desanimados. 

Pedro achou melhor ir pescar, voltar às origens; e seus colegas foram com ele... E nada! 
Mesmo acreditando que podiam fazer isso bem, foram um fracasso total. Será que Jesus 
estava querendo ensinar-lhes que “sem mim, nada podeis fazer”? 

Você já enfrentou fracasso no seu trabalho como professor? Achou que pelo menos esse 
trabalho você sabia fazer, mas ultimamente tem se sentido um fracassado? Será que o Senhor 
não está querendo lhe ensinar algo semelhante? 

Depois de ter trabalhado tanto, nada! Por quê? É aí que surgem as dúvidas. Muitas vezes 
esquecemos que o serviço cristão é de muita luta com poucos resultados aparentes. Vemos 
isso, por exemplo, na vida de Jacó, Moisés, Jeremias e Paulo. 

II. Consciência pesada (Jo 21:9, 15-17) 

Saltemos alguns versículos adiante e foquemos o encontro de Jesus com Pedro. Será que 
as brasas não lembraram Pedro daquela ocasião em que também estava junto a um braseiro, 
aquentando-se, e ali negou o seu Senhor três vezes (cf. Lc 22:55-56)? Imagino que sua 
consciência doía. Pois agora, também em frente daquelas brasas, três vezes o Senhor lhe faz a 
pergunta: “Amas-me mais do que estes outros?”. Três vezes! Um homem que fracassou tanto 
foi restaurado e, alguns dias depois, foi usado para a salvação de 3.000 pessoas (At 2:41).   
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Acredito que todos nós já enfrentamos 
o problema de uma consciência pesada. 
Sentimos a culpa de não ter feito o trabalho 
como devíamos. E hoje... Será que sua 
consciência está lhe acusando? 

Reflita agora sobre a sua vida. Responda 
sinceramente se o que você tem feito 
favorece ou prejudica o seu relacionamento 
com Deus. E desista de tudo que o afasta do 
céu e o aproxima do inferno. Dê a sua vida 
para Jesus Cristo cuidar. 

III. Atitude possessiva (Jo 21:15-17) 

É muito interessante a maneira como 
Jesus fala com Pedro: “Apascenta os meus 
cordeiros”, “Pastoreia as minhas ovelhas” e 
“Apascenta as minhas ovelhas”. Jesus não 
disse: “...seus cordeiros”, “...suas ovelhas”. 

Isso quer dizer que não devemos lidar 
com os “nossos” alunos como se fossem 
realmente “nossos”; eles pertencem ao 
próprio Senhor. Devemos, portanto, avaliar 
continuamente nosso trabalho à frente da 
“nossa” classe, a fim de realizarmos o melhor 
que podemos. 

IV. O preço a ser pago (Jo 21:18-19) 

As palavras de Jesus significavam as 
dificuldades que Pedro enfrentaria para 
glorificar a Deus, como bem ressaltou o 
evangelista, inclusive com a morte. O preço é 
realmente alto, mesmo assim Cristo nos 
desafia a segui-lo. Ele disse a Pedro: “Segue-
me”. 

Como obreiros do Senhor na EBD, 
também há um preço a ser pago que exige 
muito de um dos bens mais preciosos da 
atualidade: tempo. Tempo para ficar a sós 
com o Senhor; tempo para preparar bem sua 
aula; tempo para orar em favor dos seus 
alunos; tempo para visitar seus alunos 
(especialmente os faltosos – a centésima 
ovelha); etc. O bom professor dá sua vida 
pelos alunos – este é o preço a ser pago. 

 

 O sustento do professor 

I. O Senhor é generoso na Sua 
provisão (Jo 21:9-13) 

Já pensou quando Pedro e os outros 
discípulos chegaram à praia? Que refeição! 
Eles se assentaram tão animados com a 
grande pesca: 153 grandes peixes. Isso 
representa a generosidade do Senhor. 

II. O Senhor é ilimitado no Seu 
conhecimento (Jo 21:17) 

O Senhor sabe tudo a respeito de nós. 
Que conforto! Sabe tudo a respeito do nosso 
passado e dos nossos fracassos como 
professores; sabe tudo a respeito do nosso 
presente e daquilo que tem para nós, hoje; 
sabe tudo a respeito do nosso futuro e do 
grande desafio que Ele tem para nós em 
nosso ministério duplo como professores: 
pescar e pastorear. 

John D. Barnett (consultor e editor-assistente da  
Editora Cristã Evangélica), com adaptações  

Pr. Albert Iglesia (IEC em Brasília) 

Assembleia  
Hoje pela manhã, às 9h estará acontecendo 
a nossa Assembleia Geral Ordinária. A pauta 
está afixada no quadro de avisos da igreja. 
Os membros votantes são convocados a 
participar e as ausências devem ser 
justificadas para não caracterizarem falta. 
 

Mutirão 
O Pb. Pedro Júnior agradece a todos que 
estiveram presentes no mutirão de limpeza 
e pintura da nossa igreja. 

 

Pr. Davi Basílio (IEC em Guarulhos/SP) 
O Pr. Davi Basílio estará conosco nesta noite 
para trazer a Palavra do Senhor. Louvado 
seja Deus pela sua vida! 
 

UAF 
A UAF convida todas as irmãs para o estudo 
de hoje às 18h. Não falte! Sua presença é 
muito importante. 
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Noite de Talentos (DM) 
Dando continuidade às apresentações 
conforme sorteio realizado na Noite de 
Talentos. Segue a escala das próximas datas:  
15/10: Pb. Pedro Júnior e família 
22/10: Nicoly e Barbara  
29/10: Mylena  
05/11: Eduardo Garcia e Aline 
 

Retiro 2018 
Já foram abertas as inscrições. Quem tem 
interesse, pode adquirir o carnê com Dc. 
Rafael. Não deixe para última hora. Vai ser 
bênção! 
 

Departamento Infantil (DI) 
Os preparativos para o Culto Infantil estão a 
todo vapor! Mary pede que os pais tragam 
seus filhos para o ensaio que acontece todo 
sábado às 15h, no templo. 
 

Culto Infantil (DI) 
Tudo certo para o nosso Culto Infantil 2018! 

Estamos preparando tudo com muito 

carinho para que as crianças da comunidade 

recebam a Palavra do Senhor de uma 

maneira descontraída e adaptada à 

linguagem delas.  

Contamos com sua presença neste dia e, 

para isto, agende estas datas: 

 21/10 (sábado), às 14h 

 22/10 (domingo), às 19:30h 

Venha e traga mais gente! 
 

Missões (DEM) 
Hoje à noite teremos o Domingo de Missões! 
Nossa irmã, Mis. Sheila Shenaider, esteve 
aqui, na IEC em Soteco, no mês de Março 
nos trazendo informações acerca do seu 
trabalho com evangelismo e missões 
internacionais. Atualmente, ela está 
atendendo ao chamado do Senhor cuidando 
das viúvas na Índia. 

 

Mensagem da 
Missionária Sheila: 

Olá igreja!  

Estamos organizando 
uma campanha 
evangelística de 
atendimento médico e 
odontológico no norte 
da Índia em novembro 
deste ano. 

Nosso público alvo 
serão as viúvas. No Norte da Índia ainda é 
muito forte a prática de abandonar a própria 
mãe, após a morte do pai. Elas se juntam em 
abrigos e vivem da pouca caridade que 
recebem. Então, nós levamos atendimento 
médico, odontológico, remédios e 
proclamamos e Reino de Deus.  

Segue o link da Campanha: 

https://www.facebook.com/events/183735228839777/?=as 

Divulguem a vontade!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Missionária Sheila Shenaider 

Cantina de Missões (DEM) 
Hoje à noite haverá cantina de missões. 
Serviremos aquele cachorro quente delicioso! 
Não deixe de participar. 
  

Motivos de Oração 
 Por arrependimento, conversão e 

santificação. 
 Pelos Oficiais, Diretoria, Departamentos e 

Uniões da nossa igreja. 
 Pelos enfermos. 
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã Assembleia – – DET 

Dirigente da noite Dca. Maria Izabel – – Dca. Kelen 

Pregador(a) da noite Pr. Davi Basílio Luciana Moraes Pb. Pedro Jr. Pb. Pedro Jr. 

Oper. de som* Gilmar - - Gilmar 

Oper. de multimídia.* Aline – – Paulinho 

Recepção Azarcon e Sidneia Ladário Bráulio Ladário e Dca. Izabel 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Lucas Alexandre 19h45: Ana Lúcia 20h00: Tânia 

20h15: Rafaela 20h30: Azarcon 20h45: Cloves 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

OFÍCIOS 
Domingo Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

EBD: 9h – UAF: 18h (2º) e 18h30 
(4º) – UHEC: 18h30 – Culto: 
19h30 

Oração no Templo: 
19h30 

Estudo Bíblico: 19h30 
Ensaio do Ministério 

de Louvor: 16h 

Semana de Oração no Templo: toda primeira semana completa de cada mês. 
 
 
 
 
 

AGENDA E DATAS MAGNAS 
(Fale com as secretárias caso queira reservar uma data especial) 

Mês Dia Horário Evento 

Outubro 

1º 19h30 Culto com Santa Ceia (Ministração Pr. Carlos Galois) 

2 - Dia do Pastor Congregacional 

2-6 19h30 Semana de Oração 

7 16h Reunião de oficiais 

12 - Dia da Criança 

15 

- Dia do Professor 

- Domingo de missões 

9h Assembleia Geral Ordinária 

21-22  Programação do Dep. Infantil (culto noturno dirigido pelas crianças dia 22) 

31 - Reforma Protestante (500 anos; saiba mais em http://www.mackenzie.br/6962.html) 
 
 

 
ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 

2 Lucas Alexandre 
 

7 
Rafael Tomazini 
Bráulio e Jacqueline (casamento) 

16 Luisa Célia 

17 Thiago 

28 Cloves 

31 Dc. Rafael 
 
 

  

 

(Fale com as secretárias da igreja caso seu nome não 
esteja relacionado entre os aniversariantes) 

 

OFICIAIS ECLESIÁSTICOS 
Pb. Pedro Júnior; Dca. Nícias Ferreira;  

Dca. Regina Oliveira; Dc. Rafael Albuquerque; 
Dca. Kelen Albuquerque; Dc. Luiz Bermudes;  

Dc. João Arthur; Dca. Izabel Escodino 

DIRETORIA 
Diretor Administrativo: Dc. Luiz Bermudes;  
Vice-Diretor Administrativo: Ladário Higino;  

Tesoureiro: Rafael Albuquerque;  
Secretárias: Bruna Lopes e Paula Andrade. 

Telefones do Pb. Pedro Júnior: (27) 3062-9953; 
(27) 99913-1168 (Vivo e WhatsApp). 

 

http://www.mackenzie.br/6962.html

