
Para um bom grupo de “jovens”, mal 

informados, para não dizer mal-

educados, o velho é rotulado como “pé 

na cova”, “maracujá de gaveta”, e 

outros tantos. Estes, e outros, são 

rótulos muito inapropriados para os 

que foram agraciados por Deus, com a bênção da longevidade, não é mesmo?

Porém, contudo, entretanto, se alguém não deseja vir a ser velho um dia, só existe uma 

solução; é pedir para morrer enquanto ainda jovem. Fácil, não é?

Estudando bem o assunto, em muitos casos, os idosos mesmos, chamam para si este olhar 

desdenhoso, porque não se reinventam mais, caindo num comodismo absurdo, e quando 

não, reclamam e murmuram de tudo. Os que assim procedem, são vistos com olhar de 

crítica, por serem difíceis de serem suportados. Creio que este grupo se resume numa 

exceção, ou minoria. 

A maioria dos idosos gostam de viajar, se divertir e até se renovar, fazendo cursos e muito 

mais. Hoje, a medicina, associada à uma boa dieta e exercícios, acrescenta ao ser humano, 

muitos anos de existência com qualidade de vida. Basta dizer que o mercado mundial está 

de olho no potencial de consumo que esta fatia oferece. Por que será? Porque os idosos, 

em muitos casos, economizaram e podem hoje dispender destes recursos para lazer e 

bem-estar. Além disso, são na maioria aposentados, que dispõe de tempo e dinheiro. Até 

parece que dentro de pouco tempo, os velhos serão a classe dominante!

Ei, você que é jovem hoje, prepare-se bem para a sua velhice. Do contrário, será mais um 

legítimo “maracujá de gaveta”, porém, chato, já que é tão crítico hoje, enquanto novo. 

Faça as suas economias para não passar a velhice na humilhante dependência dos filhos, 

ou quem quer que seja. Cuide da sua saúde hoje, porque ela é a sua maior e mais sábia 

poupança. Seja um velhinho legal, e que além das suas rugas, todos possam ver em você a 

alegria do Senhor, que é a nossa força em qualquer idade.

“A beleza dos jovens está na sua força; a glória dos idosos, nos seus cabelos brancos.” 

Provérbios 20:29.

“Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes...” Salmo 92:14.

O QUE É SER VELHO?
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Quarta-feira às 20h Culto do Crescimento - Quinta-feira às 20h Ministério com Famílias
Sexta-feira às 20h Culto de Libertação - Sábado às 19h30 Culto de Jovens

Domingo às 8h Culto, às 9h Escola Bíblica, às 10 e 18h Culto

A NOSSA  MARAVILHOSA   EBD

NOVA TURMA DE BATISMO

BAZAR DA FÉ

CULTOS DA SEMANA

CULTO DAS 18 HORAS 

MINISTÉRIO DE MULHERES

DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS PARA PAIS E MÃES

Vem aí o 5º CONGRESSO DE 
MULHERES DA IBR. Procure a irmã 
Sônia, e faça sua inscrição.

A Rede De Homens e Mulheres e o 
Ministério com Famílias promoverá 
gratuitamente 13 encontros de 
acompanhamento. O foco é aprimorar 
as competências dos pais dentro de uma 
visão estratégica dada por Deus para a 
família. A base dos encontros será a 
utilização de ferramentas COACHING 
para desenvolvimento pessoal. Os 
encontros acontecerão a partir de 08/06, 
todas as quintas-feiras, de 20h às 21h15.
Faça a sua inscrição com a Diaconisa 
Lidiane ou com o Pastor Gessy. (Vagas 
Limitadas).

Sempre aos domingos das 09 às 10 
horas, com ensinos bíblicos especiais, 
por faixa etária e professores 
competentes. Venha conferir!

Pra. Marta está abrindo uma nova turma 
de discipulado para batismo. Se você 
não se batizou. Procure-a e faça sua 
inscrição! 

Temos recebido diversas doações. Mas 
lembre-se: já estamos no meio do ano! 
Não deixe para última hora. Ligue na 
secretaria (3421-9800) e agende para 
buscarmos as suas doações, caso você 
não possa trazê-las.

Maravilhosas oportunidades para 
comunhão e crescimento espiritual. 
Faça planos e venha. Cada culto com 
um enfoque específico.
Quarta-feira às - Culto do Crescimento, 
20h. Foco no estudo da Bíblia.
Sexta-feira - Culto de Cura e 
Libertação,  Foco em busca pelo  às 20h.
Espírito Santo, cura e libertação.
Sábado às 19h30  - Culto dos Jovens. 
Palavras específicas, louvor e muitas 
novidades.

Este culto será dirigido pelo Ministério 
Perseverando em Oração, sob a 
liderança do Pr. Geuzeli e sua equipe. 
Separe momentos para buscar a 
presença de Deus neste culto 
específico.

VIAGEM  SEJA  RAIZ

É BOM REPETIR

Vem aí Caldas Novas Três. Uma 
excelente oportunidade para viajar com 
conforto, em ótima companhia e a 
preços acessíveis. Data: 06 a 11 de 
agosto. Valor: R$ 900,00 para 
transporte, hospedagem e alimentação. 
(O pagamento pode ser parcelado). 
Tratar com Rosana Bastos.

Estamos no Ano da Evangelização. 
Continuemos falando de Cristo às 
pessoas e entregando a elas o folheto 
"Como Você se Sente?" Convide-as 
também para as nossas atividades que 
são sempre muito bem planejadas, 
dentro dos princípios da Palavra de 
Deus.



“Portanto, que todos nos considerem 
como servos de Cristo e encarregados 
dos mistérios de Deus. O que se requer 
destes encarregados é que sejam 
fiéis.”

INTRODUÇÃO:
Na maioria das vezes as pessoas veem 
em nós apenas um membro de uma 
igreja evangélica qualquer. Isto é um 
tanto lamentável que sejamos assim 
conhecidos. Em outros casos, somos 
conhecidos pelo que não fazemos, 
digamos: Não fumamos, não bebemos, 
não pulamos carnaval, etc. Até que 
deste ponto de vista não está tão ruim 
assim.
A pergunta é a seguinte: Será que todos 
estes rótulos, que nos são dados, estão 
verdadeiramente tomando o lugar do 
Senhor Jesus Cristo? Precisamos 
mudar esta imagem que passamos à 
sociedade. Quando eu me encontro 
com alguém, esta pessoa estará em 
contato apenas com uma pessoa que faz 
parte da Igreja Batista da Renascença, 
ou com um ministro; servo de Cristo?

I – QUE NOS VEJAM COMO 

SERVOS  DE  CRISTO
É assim que Deus quer que sejamos 
vistos pelas pessoas com as quais 
convivemos. Em outra tradução deste 
mesmo texto diz: “Que os homens nos 
considerem como ministros de 
Cristo.”

Aprendemos a orar, falar de Cristo aos 

outros, e assim vamos levando os 

mistérios de Deus, por onde quer que 

andemos.

Jesus foi muito claro ao dizer: "Vocês 

não me escolheram, mas eu os escolhi 

para irem e darem fruto, fruto que 

permaneça, a fim de que o Pai lhes 

conceda o que pedirem em meu 

nome."  João 15:16.

Quando Paulo fala em despenseiro, ele 

usa o termo grego «oikonomos», o que 

significa administrador de confiança 

em uma família. Esta pessoa liderava os 

outros servos ou empregados, supria as 

necessidades da casa e mesmo assim, 

era considerado um escravo pelo seu 

senhor.

Qualquer que seja a nossa posição na 

obra, ou causa de Cristo, sejamos 

s e m p r e  b o n s  m o r d o m o s  o u  

despenseiros. As pessoas ao nosso 

redor, devem nos ver assim, e não 

apenas como alguém que participa de 

uma igreja. Quem vive ou trabalha 

conosco, necessita ver o que de Deus há 

em nós.

III - O  DESPENSEIRO  DEVE  

SER  ACHADO  FIEL

"Ora, além disso, o que se requer nos 

despenseiros, é que cada um seja 

encontrado fiel." verso 2.

Depois de tanta confiança que o 

despenseiro desfrutava, cabia a ele 

honrar o seu senhor, sendo-lhe fiel.

P o r  c a u s a  d o  t a m a n h o  d a  

responsabilidade deste homem, o que o 

mestre mais precisava, era da sua 

confiança total.

Cristo nos encarregou de sermos na 

terra o que ele foi. Para tanto, o seu 

sacrifício foi imenso. Jesus mostrou 

tudo de Deus para nós. Disse Filipe: 

"Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos 

basta". Jesus respondeu: "Você não 

me conhece, Filipe, mesmo depois de 

eu ter estado com vocês durante tanto 

tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como 

você pode dizer: 'Mostra-nos o Pai'?"

Que aos olhos das pessoas, sejamos 

como Jesus, que nos abriu os mistérios 

de Deus, como bom e fiel despenseiro.

CONCLUSÃO:

Apresente-se como servo e ministro de 

Cristo, pois para tanto ele nos 

constituiu. Procure abrir o seu coração, 

revelando aos outros o que Deus fez por 

você. Não fique com a despensa 

fechada só para si. Se a despensa não 

for aberta em casa, todos passarão 

fome. Mas se for aberta, todos se 

fartarão. Compartilhe a salvação 

eterna, ainda que de maneira simples, e 

Deus salvará a muitos. No demais, 

lembre-se sempre que você é um servo, 

um ministro e um administrador dos 

mistérios eternos de Deus. E como tal, 

seja fiel à sua missão.

Pr. Rubens Schreiber

O ministro tem a sublime missão de 

representar bem aquele que o nomeou; o 

presidente. Esta pessoa necessita de 

treinamento para que possa fazer bem o 

seu trabalho. As nossas ordens, vêm do 

comando geral do Espírito Santo em nós, 

e a sua palavra.

Por amor, e pela grande salvação 

recebida, nós nos tornamos servos de 

Deus. Somos a nação santa, e nela 

exercemos  o ministério cristão. Todos 

os convertidos se tornam ministros 

(servos) de Cristo. Eles passam a 

conhecer e a obedecer as ordens do 

Mestre, que os chamou das trevas, para a 

sua maravilhosa luz. 
Um ministro deve proceder como 
ministro, falar como ministro e ter 
postura de ministro. Se Deus nos chama, 
é porque ele confia em nossa disposição 
para servi-lo. Muitas vezes precisamos 
melhorar as nossas palavras e atos, 
passando a ter postura de ministro.

II - O MINISTRO É DESPENSEIRO 
DOS  MISTÉRIOS  DE  DEUS
Deus deseja revelar os seus segredos aos 
que estão ao nosso redor; convivem 
conosco. Somos despenseiros, isto é, 
cuidamos da despensa, e sabemos o que 
nela se armazena.

Somos uma casa cheia de mistérios que 

nos foram revelados quando fomos 

salvos por Jesus Cristo. Daí então, 

passamos a entender a palavra de Deus, 

pelo Espírito Santo que nos fora dado. 

O QUE SE VÊ EM NÓS?
I Coríntios 4:1 e 2
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