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Primeira Igreja Batista de Águas Claras 

Comissão de Sucessão Pastoral 
 

 

R e l a t ó r i o  d e  V i s i t a  

 

• Data: 07/03/2020 a 08/03/2020 

• Participantes: Daniel Cunha da Silva / Jarbas do Carmo Lima 

• Local: Primeira Igreja Batista de Vila Geni (Itaguaí/RJ) 

 

Este documento tem como objetivo relatar os acontecimentos observados a 

partir do ponto de vista dos dois membros da comissão supracitados, como parte do 

processo de sucessão pastoral em relação à visita ao pastor candidato, Moisés 

Gonçalves Ferreira, na cidade de Itaguaí/RJ, no que tange o contexto na casa pastoral e 

na Primeira Igreja Batista em Vila Geni. 

1° Dia 

No dia 07/03/2020 às 08:40, Jarbas e Daniel embarcaram do aeroporto de 

Brasília em direção ao Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), nos quais são 

recebidos prontamente pelo pastor Moisés às 10:40, previamente estabelecido por 

meio de contato telefônico com o irmão Daniel para organizar o local de encontro no 

aeroporto de destino. A partir daí, partem em direção a cidade de Itaguaí, mais 

precisamente no condomínio Village dos Coqueirais, no qual o pastor reside, um 

caminho que durou por volta de 1 hora. A Figura 1 abaixo apresenta a fachada do 

condomínio. 

 

Figura 1. Fachada do condomínio da residência pastoral 
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Ao chegar no destino, os membros da comissão foram recebidos pela esposa do 

pastor, a irmã Gisele, no qual depois de se acomodarem, foram convidados para o 

almoço preparado pela própria irmã. O almoço foi proveitoso para conversar sobre 

assuntos do reino de Deus, conhecer o trabalho do pastor e a participação de sua esposa 

no trabalho pastoral. Durante este momento o pastor externou os agradecimentos pelos 

membros presentes em sua casa, elogiou a forma como o processo de sucessão pastoral 

está sendo conduzido e comentou da satisfação em participar deste processo.  

Durante a conversa foi possível observar como Deus agiu, com determinados 

acontecimentos pessoais em sua vida e de sua família, de forma a consolidar cada vez 

mais sua participação e transmitir paz no coração em aceitar o processo. Em especial, 

vale salientar o momento de oração nas madrugadas durante o tempo que recebeu a 

ligação do convite até a resposta enviada para a igreja, pois neste período o pastor 

estava esperando e orando ao Senhor por uma resposta da aeronáutica para trabalhar 

com regime de contrato temporário, o qual de forma não explicada o mesmo processo 

foi estagnado (quando vários de seus amigos foram aprovados) e neste momento o 

pastor relatou que ouviu a voz do Senhor neste momento dizendo: “Eis o porquê que o 

processo pelo qual tanto orava não foi aprovado”. Tudo isto ocorrendo enquanto a 

comissão estava em oração e iniciando a análise dos currículos. 

No período da tarde o pastor levou os membros da comissão para passear na 

orla da praia de Ubiqui em Mangaratiba/RJ. Durante o passeio, os membros 

aproveitaram para conversar sobre assuntos de cunho mais doutrinário sobre a opinião 

do pastor em assuntos do dia a dia e como pastor deve agir nestas situações. Foi 

importante observar como o pastor sempre respondia com respaldos bíblicos, evitando 

usar explicações voltadas no que ele achava ou até mesmo fugir delas. Mesmo em 

momentos descontraídos sempre se notava o pensamento cristocêntrico e bíblico em 

suas respostas e conversas. 

No período da noite os membros foram a Primeira Igreja Batista em Vila Geni 

para uma reunião com o corpo diaconal da igreja a fim de tratar sobre a questão da 

sucessão pastoral e conversar sobre o trabalho do pastor Moisés. O líder dos diáconos, 

o irmão Sandro, foi quem conduziu os membros à igreja. As Figuras 2 e 3 mostram 

algumas imagens da parte da frente da igreja. 
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Figura 2. Fachada da Primeira Igreja Batista em Vila Geni 

 

Figura 3. Área lateral da igreja em Vila Geni 

Estavam presentes na reunião 9 diáconos, sendo eles: Sandro (líder diaconal), 

Jussara, Elias, Jandira, Samuel, Alessandra, “Sial”, José Henrique e Samuel Melo, 

representados por meio da Figura 4. Durante a reunião foi possível perceber como são 

pessoas preocupadas com o reino de Deus e de muita leitura da Palavra de Deus e de 

oração. Vale destacar, dentre estes irmãos, a irmã Jussara (líder do ministério de oração, 
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representada na imagem de vestido verde) que realizou dede fevereiro momentos de 

clamor e oração em paralelo com o processo que o pastor Moisés está passando e pelos 

membros da comissão da PIBAC. 

 

Figura 4. Corpo Diaconal da Igreja em Vila Geni 

A reunião iniciou com uma apresentação de cada membro do corpo diaconal, 

como também da apresentação dos membros da sucessão pastoral. Foi explicado de 

início alguns pontos em relação ao processo de sucessão e foi deixado claro que o 

processo não finalizou ainda e que o pastor ainda é tido como um candidato. Em seguida 

foi feito uma roda de debate a partir de algumas perguntas previamente estabelecidas 

pelo relator e, a partir desta conversa, com o corpo diaconal foi possível observar e 

destacar alguns pontos importantes, são eles: 

• Os diáconos confirmaram que a igreja possui 19 ministérios, mais o ministério 

pastoral. Os ministérios presentes são: 

o Ministério diaconal 

o Ministério de missões 

o Ministério de música 

o Ministério de ensino 

o Ministério de jovens e adolescentes 

o Ministério da cozinha 

o Ministério de evangelismo 

o Ministério de crianças 

o Ministério da cristolândia 

o Ministério de oração 
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o Ministério de mulheres 

o Ministério de homens 

o Ministério de homens em conjunto com os embaixadores do rei 

o Ministério de recepção 

o Ministério de casais 

o Ministério de culto nos lares 

o Ministério de edificação 

o Ministério de discipulado 

o Ministério grão de mostarda 

o Ministério da oportunidade 

• Foi pontuado que o pastor consegue ser presente e atuante em todos os 19 

ministérios, dando liberdade de trabalho aos líderes e que até o momento nunca 

houve reclamação de algum dos líderes ou diáconos sobre intervenções do 

pastor que viessem a atrapalhar o trabalho deles. Quando há alguma 

intervenção é feita de forma tranquila e com muita obediência à liderança; 

• Quando os membros perguntaram sobre a saúde espiritual da igreja, de forma 

uníssona percebeu-se que todos confirmaram que a igreja está passando por um 

momento de saúde espiritual nunca vista, e tudo isto a partir do trabalho 

constante do pastor em transformar a igreja num corpo saudável. Inclusive 

quando o pastor chegou na igreja restaurou muitas famílias e organizou vários 

setores da igreja que estavam esquecidos pelo pastor anterior; 

• Relataram por várias vezes que o pastor é muito presente com os irmãos e que 

ele transmite muita unção em suas mensagens e nas orações, cativando as 

pessoas em participar e trabalhar no reino de Deus, além de estar sempre 

firmado na Palavra de Deus; 

• Os diáconos apontaram que o pastor exerce muita influência espiritual na vida 

deles, dando um excelente testemunho de vida; 

• Os diáconos informaram que sentem que os irmãos da igreja são sujeitos ao 

pastor, mas em amor, sem demostrar dúvidas do que ele fala ou orienta, 

diminuindo muito os ruídos dentro da igreja; 

• Foi dito que as pregações são muito pautadas na bíblia, com o maior volume de 

pregações do tipo expositiva, e sempre preocupado em deixar nas pessoas o 

amor à palavra; 

• Em relação a escolha de líderes, a cada ano é eleita uma comissão que aponta os 

líderes de ministérios candidatos, observando o testemunho e dons 

característicos de cada pessoa. O pastor faz parte desta comissão; 

• Quando foi tratado a questão de pecado na igreja, os diáconos foram incisivos 

em afirmar que o pastor não tolera pecado dentro da igreja de forma alguma e 

que sempre toma as medidas necessárias, de acordo com os respaldos bíblicos. 

Houve casos de pecado na igreja que foram tratados chegando, inclusive, até o 

desligamento da pessoa que não queria abandonar de forma alguma. O pastor 

conduziu a igreja primeiramente ensinando na Palavra como deve ser feito e 

tudo foi realizado em paz pelos irmãos; 
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• De acordo com o que foi dito, o pastor não permite músicas que não tem 

fundamento bíblico e evita realizar em alguns casos festas temáticas na igreja, 

com o zelo de evitar determinados problemas na igreja. A liderança do louvor, 

que é formada por três diáconos que estavam presentes, confirmou que a 

relação do ministério com o pastor é muito abençoada e que a partir do que eles 

aprenderam com o próprio pastor, a escolha das músicas é algo que flui 

naturalmente e consolidada entre ambos; 

• A igreja tem uma preocupação muito forte com missões, auxiliando alguns 

missionários pelo Brasil, em áreas mais interioranas da região. Em destaque a 

igreja tem uma missão em Torrões/RN a qual contribui e envia ajuda e estão 

atualmente em fase da construção do templo, juntamente com outras igrejas da 

região, inclusive a igreja faz fez duas viagens missionárias na região para auxiliar 

na obra. Foi um momento que trouxe muito amor missionário à igreja, além de 

muitas experiências. Além disto, adota um casal de missionários que estão na 

França e um pastor que se encontra na Bolívia, como também sua própria filha 

Sara que se encontra no projeto da OM (https://www.om.org.br), participando 

de um projeto no navio Logos Hope (https://www.om.org.br/navios); 

• O pastor é visto pelos diáconos como um pastor missionário que ama e leva toda 

a igreja a amar missões; 

• A igreja está começando o trabalho com os embaixadores do rei e ainda não tem 

as mensageiras do rei, mas pensa em adotar. Além disto, trabalha com 

voluntários na Cristolândia e no ministério Grão de Mostarda; 

A reunião ocorreu de forma muito abençoada, no qual os diáconos se sentiram 

à vontade para falar e discorrer sobre as atividades pastorais na igreja. Porém, durante 

a conversa, eles se apresentam tristes em relação a possibilidade da saída do pastor, 

chegando a alguns diáconos a se emocionarem e chorarem pelo o que está acontecendo 

e pela possível saída do pastor, mas sempre se fortaleciam no fato de que sentem que 

é vontade de Deus e que devem ser obedientes ao chamado que o pastor está 

recebendo e não podem de forma alguma trazer peso de julgo da parte do Senhor. O 

líder dos diáconos afirmou: “Tenham certeza de que vocês estão levando o melhor do 

que temos aqui a oferecer, mas que seja feita a vontade do Senhor”. 

Assim, solicitaram, encarecidamente, que a comissão fosse mais transparente 

em relação aos próximos passos e datas, pois a igreja necessita se organizar e preparar 

uma equipe de sucessão pastoral, de forma semelhante ao que ocorre na PIBAC, caso 

ocorra a aprovação do pastor. 

Ao final da reunião, todos tiveram um momento de comunhão na igreja com um 

delicioso jantar e com os corações em paz, pois sempre repetiam que sentiam o agir de 

Deus em tudo isto que estava acontecendo em ambas as igrejas. A Figura 5 mostra o 

momento de comunhão. 
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Figura 5. Jantar com o corpo diaconal 

 

2° Dia 

No segundo dia os membros da comissão tomaram café da manhã na casa do 

pastor, juntamente com a família pastoral. Um momento de interagir mais com a família 

e conhecer mais sobre a vida pastoral. Terminado o café da manhã, os membros e a 

família pastoral se deslocaram para a igreja a fim de participarem da escola bíblica 

dominical. 

Ao chegar na igreja, os membros foram muito bem acolhidos e durante o 

momento de recepção dos visitantes grande parte da igreja foi abraçar os irmãos d 

comissão, inclusive com um momento em que o pastor os chamou à frente para orar, 

felizes pelos membros estarem visitando a igreja. A escola dominical teve seu momento 

de cânticos, devocional, avisos, momento missionário e homenagens ao dia da mulher. 

Tudo ocorreu dentro do tempo planejado de forma organizada e objetiva, sem atropelar 

nenhuma atividade.  

Em seguida foi dado um intervalo de 10 minutos para depois os irmãos 

retornarem com a divisão em classes. Mais detalhes sobre a estrutura da escola 

dominical foi descrita na seção Estrutura da Escola Dominical. Abaixo, por meio das 

Figuras 6 a 14, seguem algumas fotos retiradas durante o culto da escola dominical e as 

atividades das classes. 
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Figura 6. Momento Introdutório da Escola Dominical  

 

Figura 7. Momento de Louvor na Escola Dominical 



 

9 
 

 

Figura 8. Mesa de Som Utilizada na Igreja 

 

Figura 9. Classe Jovens Casais 
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Figura 10. Classe de Adolescentes e Jovens 

 

Figura 11. Classe de Adultos 
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Figura 12. Classe dos Juniores 

 

Figura 13. Classe do Ministério Infantil (4-7 anos) 
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Figura 14. Classe do Ministério Infantil (0-3 anos) 

Após a divisão em classes, houve um momento de reunião com os líderes de 

ministério. O propósito da reunião era esclarecer o objetivo dos membros da comissão 

ali presentes e captar dos líderes impressões sobre o trabalho do pastor candidato. A 

Figura 15 mostra os líderes de ministério da igreja que estavam presente na reunião. A 

reunião iniciou com a apresentação de cada líder e o trabalho realizado na igreja, e neste 

momento, já era possível perceber a satisfação de cada líder do trabalho desempenhado 

em seu ministério. Os 19 ministérios têm atuado sempre em prol da Palavra e com 

muitos frutos e testemunhos contados. Daí os membros da comissão já puderam 

perceber o quanto a igreja estava fortalecida e os ministérios se encontram saudáveis e 

transmitindo de igual modo a toda a igreja. Cada líder desempenha o papel para o qual 

Deus o chamou da melhor forma possível e enchendo-os de dons espirituais. 
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Figura 15. Líderes de Ministério da Igreja em Vila Geni 

Finalizada a apresentação dos líderes de ministério, os membros da comissão 

fizeram alguns questionamentos com o intuito de absorver um pouco mais daqueles 

irmãos, os quais observou-se alguns pontos importantes: 

• Os líderes trabalham com total liberdade e confiança pastoral, de forma que o 

pastor funciona como um apoiador; 

• Apontaram que o pastor nunca exerceu uma atitude de centralização das 

atividades, mas sempre com o espírito de delegação; 

• O pastor fornece confiança para as líderes, mas havendo discordância com as 

doutrinas da igreja ou falta de compromisso com o trabalho, o pastor intervém 

primeiramente conversando com o líder e tentando ao máximo primeiramente 

resgatar a pessoa, para que em último caso não tendo o que ser feito afastar a 

pessoa do cargo. Houve uma situação desta no ministério infantil, no qual todas 

as partes foram escutadas, tratadas e hoje o ministério floresceu com mais força 

depois que o pecado que estava ocorrendo foi tratado; 

• O pastor é visto pelos líderes como uma referência e sempre está presente nas 

atividades da igreja e cultos; 

• Vários líderes relataram que o pastor recuperou os ministérios que estavam 

apagados na gestão do pastor anterior, salvando inclusive famílias de líderes que 

estavam desanimados ou em vida de pecado. Diversos testemunhos foram 

contados nesta questão, inclusive vale exemplificar o caso do líder do ministério 

da cristolândia que chegou a ser preso (devido a crimes cometidos antes da 

conversão) e que o pastor não desistiu de o acompanhar e atualmente, mesmo 

em regime de condicional, trabalha fortemente na cristolândia, dando frutos na 

igreja, juntamente com sua esposa que é líder do ministério de mulheres; 

Em geral, todos os líderes transmitiram uma mensagem de muito amor e 

submissão que possuem pelo pastor Moisés, demonstrando tristeza no caso de sua 
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saída. Em especial segue um relato da irmã líder do ministério de missões: “Saibam que 

amamos muito o pastor, muito mesmo, e sua família, mas amamos mais ainda Jesus 

Cristo e por obediência a Ele respeitamos e entendemos a Sua vontade”. Esta mesma 

irmã juntamente com a irmã do ministério de oração confirmou que também oram 

todos os dias pelos membros da PIBAC e pelo pastor Sinval.  

Terminada reunião, a igreja convidou os membros da comissão para um almoço, 

no qual foi possível ter um momento de comunhão com vários irmãos da igreja e sentir 

de perto o sentimento da igreja como um todo em relação ao processo de sucessão 

pastoral. Foi um momento maravilhoso e os membros puderam sentir todo o amor e 

cuidado da igreja com eles. Retornando à tarde para a casa pastoral, todos tiveram o 

momento de descanso e o pastor se recolheu para descansar e se preparar para a 

mensagem da noite. 

Durante o período da noite, os membros da comissão saíram da casa pastoral 

juntamente com o pastor e sua família em direção à igreja para o culto de adoração. O 

culto iniciou no horário previsto, no qual foi possível observar que o ministério de louvor 

se organizava durante toda a primeira parte do culto, com participações no início, na 

retirada de dízimos e no momento de louvor propriamente dito, usando de cânticos e 

hinos do cantor cristão. Ou seja, o ministério se diluía durante todo o culto de forma 

bem planejada. O pastor dividiu a direção do culto juntamente com um dos diáconos. 

Na oportunidade houve novamente uma homenagem ao dia das mulheres, de forma 

semelhante como ocorreu pelo culto da manhã. As Figuras 16 e 17 mostram algumas 

imagens do culto. 
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Figura 16. Momento de louvor no culto à noite 

 

Figura 17. Momento de louvor no culto à noite 
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Após o período da retirada de ofertas, o pastor convidou os membros da 

comissão para dar uma palavra de agradecimento à igreja. O irmão Daniel iniciou a fala, 

abrindo a palavra com o texto de Salmos 73:25, externando todo o agradecimento pelo 

ótimo acolhimento recebido da igreja. Em seguida, o irmão Jarbas teve a oportunidade 

da palavra e expressou também todo o agradecimento à igreja e frisou baseado em tudo 

que viu e ouviu nestes dias: “O Senhor não está preparando um pastor para esta igreja, 

mas o Senhor preparou esta igreja para qualquer pastor”. Ao final, o pastor fez uma 

oração pelos membros da comissão, pela saúde do pastor Sinval e por todo o processo 

de sucessão pastoral. As figuras 18, 19 e 20 ilustram este momento. 

 

Figura 18. Momento de agradecimento do irmão Daniel 

 

Figura 19. Momento de agradecimento do irmão Jarbas 
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Figura 20. Momento de oração do pastor pelos membros da comissão 

Terminada a primeira parte do culto, o pastor convidou as crianças para as 

classes do ministério infantil, orando por elas. Em seguida, iniciou o momento da 

pregação da palavra de Deus. O texto utilizado foi Isaías 40:12-31, com o tema A Ele 

toda a glória. O estilo de pregação foi totalmente expositivo, usando poucos versículos 

auxiliares como: Isaías 42:8; João 1:14; Romanos 11:33-36. A mensagem foi totalmente 

cristocêntrica, não apresentado desvios no que foi pregado, pensamentos pessoais ou 

interpretação errônea do que foi explanado. O tempo da mensagem foi 50 minutos, 

finalizando com um apelo, oração, bênção apostólica e, em seguida, a equipe de louvor 

finalizou com mais um cântico. As Figura 21 e 22 mostram momentos em que o pastor 

estava expondo as Escrituras Sagradas. 
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Figura 21. Momento da Pregação 

 

Figura 22. Momento da Pregação 
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Ao término do culto, a igreja ofereceu um jantar juntamente com os membros 

da comissão, a fim de aumentar a comunhão e falar um pouco mais do sentimento de 

agradecimento que a igreja teve com a visita dos membros, conforme mostra a Figura 

23. Aqui os membros da comissão tiveram a oportunidade de conhecer o genro do 

pastor que tinha acabado de chegar de viagem. 

 

Figura 23. Jantar ao final do culto de domingo 

Os membros da comissão, desta forma, retornaram para Brasília através do voo das 

08:20, do dia 09/03/2020, saindo do aeroporto Santos Dumont em direção ao aeroporto 

internacional de Brasília. O pastor, neste caso, ofereceu o transporte para levar os membros da 

comissão para o aeroporto. 

 

Estrutura da Escola Dominical 

Em relação a estrutura da escola dominical, temos as seguintes informações, 

conforme conversa obtida com a líder do ministério de educação, a irmã Alessandra: 

• A igreja possui um ministério infantil que funciona no período da manhã e da 

noite. As atividades da manhã ficam sobre a responsabilidade do ministério de 
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educação e durante a noite, o próprio ministério infantil que é responsável pelas 

atividades. Logo, demonstra que a igreja tem a preocupação no trabalho de 

crianças nos cultos regulares; 

• A escola bíblica dominical (EBD) funciona de forma regular pela manhã do 

domingo, organizada por faixa etária, por meio de 7 salas, sendo elas: adultos, 

jovens e adolescentes, jovens casais, novos convertidos, classe infantil de 0 a 3, 

classe infantil de 4 a 7 e juniores; 

• O pastor é responsável pela sala dos novos convertidos, mas na necessidade da 

ausência de algum professor ele assume outra classe; 

• A EBD funciona das 9hs às 11:30, no qual é dividida em duas partes: 9hs – 10:15hs 

ocorre um momento com todos no templo com um devocional, cânticos, 

apresentações, avisos, retirada de dízimos e especiais. Um intervalo de 15 

minutos e, logo após, das 10:30hs – 11:30 ocorre a divisão em classes por faixa 

etária; 

• Grande parte dos professores estão bem preparados, contando com pastores, 

teólogos e seminaristas. Aqueles que não possuem uma bagagem teológica, 

buscam aperfeiçoamento por meio de cursos de extensão e congressos, mas há 

um grande incentivo na questão do preparo de quem dar as aulas; 

• A classe que fica no templo normalmente usa projeção nas aulas e as demais 

classes possuem TVs para apoiar o professor; 

• Foi possível perceber nas salas de aula uma boa atenção dos alunos, sem 

dispersão, pessoas andando pelo templo e um ótimo preparo na forma como os 

professores conduzem as aulas; 

• Como a igreja não possuem um tema anual, o ministério de educação em 

consonância com o pastor define a grade curricular a ser estudada em períodos 

de 1 ou 2 meses, de acordo com as necessidades da igreja;  

• Não existe uma escala bem definida dos professores, pois normalmente cada 

classe se organiza como as aulas serão dadas, o líder não faz esta organização; 

• São utilizadas revistas da cristã evangélica como material da EBD. Atualmente os 

assuntos estudados estão descritos na Tabela 1 deste documento. 

Tabela 1. Lições Estudadas na EBD 

Classe Assunto Revista 

Adultos 
Conheça o Novo 

Testamento, Vol.1 
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Jovens e Adolescentes 
O Desafio da 

Contextualização 

 

Jovens Casais 
Fundamentos Bíblicos 

da Família 

 

Novos Convertidos 
Material próprio do 

pastor 
- 

Ministério Infantil 
Revistas diversas das 

editoras cristã 
evangélica e CPAD 

- 

 

 

Demais Características Observadas na Igreja 

Mediante a visita realizada à igreja, pode-se perceber outras características que 

não foram abordadas nas seções anteriores a fim de dar maior subsídio na análise e 

responder ao máximo o roteiro estabelecido pela comissão de sucessão pastoral. Assim, 

podemos apontar tais características como: 

• A igreja possui uma organização de forma que o pastor é o líder do ministério 

pastoral, seguido do corpo diaconal no qual há pessoas da tesouraria, secretaria 

e do conselho fiscal, seguido por sua vez dos líderes de ministério; 

• Existe o ministério de recepção que fica responsável pelo acolhimento, 

organização da entrada e controle do estacionamento; 

• Atualmente existe um pastor na igreja que voltou para a igreja depois de um 

tempo trabalhando no projeto missionário em Torrões/RN. A própria igreja já 

enviou outro pastor para consegui apoio na região com outras igrejas e agora 

realiza ajuda em conjunto com estas outras igrejas do estado do RN; 
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• O pastor não concorda com a ideia de pastoreado por mulheres; 

• Há um ministério de louvor que usa tanto corinhos como cânticos do cantor 

cristão. Há um cuidado muito grande com músicas atuais a serem tocadas na 

igreja; 

• A igreja separa um tempo para cantar um cântico e realizar um momento de 

boas-vindas e saudação entre os irmãos, como forma de comunhão; 

• A igreja não possui um site e nem divulga os cultos ao vivo, mas divulga as 

atividades por meio de Facebook, que está bem desatualizado; 

• A igreja não possui o projeto de PGMs ainda, mas pretende aplicar esta ideia 

usando o modelo da igreja multiplicadora. Por enquanto, está sendo adotado os 

cultos nos lares a cada 15 dias nas terças-feiras; 

• A igreja possui uma predominância de pessoas do sexo feminino e com a faixa 

etária acima dos 40 anos. O público jovem ainda é pouco na igreja; 

• A igreja está muito bem conservada e limpa, passando por uma grande reforma 

em seu telhado e nas salas de aula da EBD. O pastor tem realizado um trabalho 

muito intenso em toda a estrutura física do prédio que, de acordo com os irmãos, 

está muito melhor quando comparado a cinco anos atrás; 

• Não foi possível avaliar  questões relacionadas a ceia e batismo, pois não ocorreu 

na igreja, neste período da visita; 

• A igreja ainda carece de uma estrutura de berçário e para lactantes; 

• A igreja trabalha com os seguintes cultos: 

o Culto de adoração – domingo às 19hs 

o EBD – domingo às 9hs 

o Culto nos lares – terça-feira às 19:30hs (intercalada a cada 15 dias) 

o Culto de oração 

▪ Quarta-feira às 6hs e 19hs 

▪ Domingo às 8hs e 18hs 

o Sociedade masculina e feminina – terça-feira (intercalada a cada 15 dias) 

às 19:30 

o Embaixadores do rei – sábado às 9hs 

o Culto jovem – sábado às 19:30, a cada período estabelecido que pode ser 

1 ou 2 vezes no mês 

• Os cultos são pontuais e bem organizados, com as liturgias esperadas como: 

entrega de dízimos, momento de louvor (diluído durante todo o culto), especiais 

e mensagem pelo pastor; 

• A recepção de visitantes é muito bem realizada, levado alegria a quem está 

visitando a igreja, os irmãos são muito receptivos; 

• A maior parte do culto ficou destinada a mensagem da Palavra, de forma que a 

equipe de louvor respeitou muito bem o período estabelecido para eles, sem 

exageros; 

• Existe uma necessidade de oração urgente pela igreja quanto ao vizinho que 

possui um bar e, por várias, vezes acaba fechando a rua com carros, músicas 

altas, causando muito desconforto aos irmãos. Para exemplificar, quando os 
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membros da comissão juntamente com a família pastoral chegaram na igreja no 

domingo à noite, a rua estava interditada pelo carro do dono do bar e foi 

necessário dar uma volta na rua para que o pastor pudesse chegar na igreja. Os 

irmãos da igreja têm orado bastante por esta situação, que conforme afirmaram, 

chegou a ser pior com pessoas que frequentavam o bar alvejando os irmãos na 

porta da igreja. 

 

Características Observadas no Pastor Candidato 

Em relação ao pastor candidato e sua família foi possível perceber algumas 

características importantes para a avaliação: 

• A esposa do pastor gosta de participar no louvor e ajudar em diversas atividades 

da igreja, mas não atua na área de ensino; 

• A filha mais nova do pastor não atua em ministérios, já tendo auxiliado por um 

tempo no louvor. Em relação as demais filhas, a mais velha é casada e não mora 

mais com os pais, residindo fora da região e a do meio está envolvida no projeto 

missionário da OM; 

• Nenhum membro da família recebe remuneração pela igreja; 

• O pastor foi altamente hospitaleiro em sua casa, onde os membros da comissão 

ficaram muito bem instalados; 

• O pastor possui uma didática ótima de ensino, transmitindo bem a Palavra, 

trazendo sempre para vida prática, sem uso de muitas definições acadêmicas; 

• O pastor é altamente carismático e possui um amor muito grande da parte dos 

irmãos da igreja, carregando em si um bom testemunho e pelo o que foi captado 

nas conversas possui um caráter admirável; 

• O pastor tem muito zelo pela igreja, tanto fisicamente quanto espiritualmente, 

sempre preocupado do que a igreja está se alimentando e como está a saúde das 

famílias; 

• O pastor não possui nenhum problema com as pessoas e residências ao redor da 

igreja e nem da sua própria casa; 

• O pastor evidencia muito bem o dom do pastoreio, tendo como lado forte um 

viés missionário, pois como ele mesmo se vê, é considerado um pastor 

missionário e como muita preocupação na manutenção da obra e zelo pela 

Palavra. 

 


