Retiro de
Carnaval
DIA 1

Texto base:
1 Timóteo Capítulo 1
Queridos discípulos
discípulos, essa
epístola
stola é uma carta pastoral, cujo
propósito é tratar problemas que
surgem dentro da igreja
igreja. É uma
carta pastoral, por que é dirigido
ao pastor da igreja,, no caso,
Timóteo, mas se fosse dirigida à
igreja, ela receberia o nome da
cidade a qual a igreja estaria
localizada. A epístola
stola recebe o
nome do pastor que estav
estava em
Efésios: Timóteo, a quem o
apóstolo
stolo Paulo está orientado
sobre os problemas de sua igreja.
Gostaria de deixar bem
claro que não existe igr
igreja sem
problemas, mas saibam que na
maioria das vezes esses problemas
são causados por pessoas que não
tem a mínima consciência sobre
santidade e vivem em pecado
dentro da igreja. São
ão normalmente
pessoas que dificultam tudo e são
pessoas
desprovidas
de
misericórdia
sericórdia e compaixão.

Queridos, o grande amor
de Deus deve prevalecer dentro da
igreja, assim,, o temor a Deus irá
atrairr a presença gloriosa do
Senhor. Irmãos que promovem
divisão dentro da igreja não
encontrarão adeptos para se
apoiar, pois a igreja não é lugar
lug só
de amigos. Devemos
evemos ter uma
aliança até mesmo com o irmão
mais distante, devemos ter um
relacionamento de carinho, pois se
uma pessoa não consegue ter
relacionamentos dentro da igreja é
por que seu compromisso com o
Senhor deve estar tão distante
quanto seus
us relacionamentos.
O apóstolo
stolo Paulo relata os
piores pecados dentro da igreja,
igreja
desde assassinos de pai e mãe, ate
homosexuais
uais (favor leiam esse
capítulo na Bíblia
íblia King
Ki James).
Agora, imagine
imagin uma igreja
com esse tipo de pessoa...
pessoa como
deveria estar?

Deus não desiste de sua
igreja. Por isso levanta homens
segundo
seu
coração,
determinados a pagar o preço pelo
pior pecador, e assim, muitas
vezes, os pastores adoecem e
alguns morrem por não suportar a
pressão.
A igreja está cercada de
informações, TV, internet etc. e
mesmo com tantas informações,
algumas fogem aos princípios
bíblicos e ainda contrariam a
palavra de Deus. Alguns homens e
mulheres que exercem alguma
autoridade não têm o mínimo de
temor
de
comparar
seus
ensinamentos com a Palavra de
Deus
e,
assim,
fornecem
ensinamentos
que
deveriam
aproximar as pessoas de Deus,
mas as afastam dele.
Gostaria que todos os
amaivianos fossem apaixonados
pela palavra de Deus e que

confirmassem os textos de tudo
que ouvem. Saibam filtrar bem o
que estão ouvindo e parem de agir
como macacos que andam de
galho em galho, de igreja em
igreja. Sejam ovelhas que sabem
discernir quem as conduz ao
caminho certo, que é a Palavra de
Deus.
1) Como você se porta diante de
tudo que você ouve? (1 Timóteo
1. 3 a 6).
2) Você tem consciência de que a
Palavra de Deus começa em
Gênesis e vai até Apocalipse
integralmente? (1 Timóteo 1. 8 a
11).
3) Qual foi o efeito que a palavra
de Deus causou em sua vida? (1
Timóteo 1. 12 a 15).
Sugiro que leiam Colossenses 1 e
falem qual é o plano de Deus pra
você!

Retiro de
Carnaval
DIA 2

Texto base:
1 Timóteo Capítulo 2
Amados, este cap
capítulo
começa com uma convocação à
intercessão e à oração pelas
autoridades, para que eles sejam
honestos e justos, pois precisamos
buscar do Senhor esse espírito
justiça e honestidade.
A Bíblia
íblia revela dois
aspectos da vontade
ade de Deus para
a humanidade no tocante à
salvação: a sua perfeita vontade,
pela qual Ele deseja "que todos os
homens se salvem", e sua vontade
permissiva, pela qual Ele permite
e tolera que muitos o rejeitem e à
sua salvação (ler Mt 7.21).
Somente atravé
através de Jesus
Cristo podemos aproximar
aproximar-nos de
Deus, confiando na sua morte
expiatória para nos remir dos
nossos pecados, e orando com fé,
pedindo forças e misericórdia
divinas para nos ajudar em todas
as nossas necessidades (Hb 4.14
4.1416).
Não devemos permi
permitir que
criatura alguma usurpe o lugar de

Cristo em nossaa vida, dirigindo
lhe orações (Hb
Hb 8.6).
Nos cultos público das
igrejas no novo testamento, parece
que era costume todos os
adoradores fazerem suas orações
em voz alta (Atos 4.24-31
4.24
e
Esdras
3.12,13).
Para
ser
aceitável, a oração devia ser
oferecida por pessoas que viviam
uma vida santa e justa, com "mãos
santas", assim quando oramos ao
Senhor precisamos nos apresentar
de forma sincera e verdadeira.
A vontade de Deus é que
as mulheres cristãs cuidem de se
vestir com modéstia e discrição.
A
palavra
"pudor"
subentende vergonha em exibir o
corpo.
Envolve a recusa de vestirvestir
se de tal maneira que atraia
atenção para o seu corpo e
ultrapasse os limites da devida
moderação, pois mulheres de

Deus não devem levar os irmãos a
pecar.
A fonte originária da
modéstia acha-se no coração da
pessoa, no seu âmago. Noutras
palavras,
modéstia
é
a
manifestação externa de uma
pureza interna.
Vestir-se de modo a
despertar desejos impuros nos
outros é tão errado como o desejo
imoral que isso provoca. (Gl 5.13
e Ef 4.27).
Nestes dias de liberação
sexual, a igreja deve comportar-se
e vestir-se de modo diferente da
sociedade corrupta que repudia e
ridiculariza a vontade do Espírito
Santo, que haja modéstia, pureza e
moderação piedosa (Rm 12. 1 e
2).

O homem e a mulher são
igualmente amados e preciosos à
vista de Deus (Gl 3.27,28). Porém,
foi ao homem que Deus entregou
a responsabilidade de direção da
família e da igreja.
1) Você está disposto a assumir a
responsabilidade de transformar
nossa
nação
através
da
intercessão? (1 Tm 2. 1 e 2).
2) O que você faz quando a
vontade de Deus te contraria?
Você se porta de forma rebelde e
murmura? (Romanos 12. 1 a 2).
3) Como você vê a imoralidade
dentro da igreja? ( 1 TM 2. 8)
Sugestão: leia Filipenses 4.

Retiro de
Carnaval
DIA 3

Texto base:
1 Timóteo Capítulo 4
O Espírito Santo revelou
explicitamente que haverá, nos
últimos tempos, uma rebeldia
organizada contra a fé pessoal em
Jesus Cristo e da verdade bíblica
(2 Ts 2.3).
Aparecerão
na
igreja
pastores de grande capacidade e
poderosamente ungidos por Deus.
Alguns realizarão grandes coisas
por Deus, e pregarão a verdade do
evangelho de modo eficaz, mas se
afastarão da fé e paulatinamente
se
voltarão
para
espíritos
enganadores e falsas doutrinas.
Por causa da unção e do zelo por
Deus que tinham antes, desviarão
a muitas pessoas.
Muitos
crentes
se
desviarão da fé porque deixarão
de amar a verdade (2 Ts 2.10) e de
resistir às tendências pecaminosas
dos últimos dias (Mt 24.5,10).
Por isso, o evangelho liberal dos
ministros
e
educadores
modernistas encontrará pouca

resistência
stência em muitas igrejas (2
Tm 3.5 e 2 Co 11.13 ).
A

popularidade
dos
ensinos
antibíblicos
vem,
sobretudo pela ação de Satanás,
conduzindo suas hostes numa
oposição cerrada à obra de Deus.
A segunda vinda de Cristo será
precedida de uma maior atividade
de
satanismo,
espiritismo,
ocultismo, possessão e engano
demoníacos, no mundo e na igreja
(Ef 6.11,12).
A proteção do crente
contra tais enganos e ilusões
consiste na lealdade total a Deus e
à sua Palavra inspirada, e a
conscientização de que homens de
grandes
es dons e unção espirituais
podem enganar-se,
se, e enganar os
outros com sua mistura de verdade
e falsidade. Essa conscientização
deve estar aliada a um desejo
sincero do crente praticar a
vontade de Deus (Jo 7.17) e de
andar na justiça e no temor de
Deus (Sl 25 leia todo).

Os crentes fiéis não devem
pensar que pelo fato da apostasia
predominar dentro do cristianismo
nesses últimos dias, não poderá
ocorrer reavivamento autêntico,
nem que o evangelismo segundo o
padrão do novo testamento não
será
bem-sucedido.
Deus
prometeu que nos "últimos dias"
salvará todos quantos invocarem o
seu nome e que se separarem
dessa geração perversa, e que Ele
derramará sobre eles o seu
Espírito Santo (At 2.16-21)
Uma das qualificações
mais importantes para o dirigente
eclesiástico é que ele seja um
exemplo para os demais crentes.
A palavra grega traduzida
"exemplo" é (tupos), que significa
"modelo", "imagem", "ideal" ou
"padrão". O pastor, antes de tudo,
deve ser um modelo de fidelidade,
de pureza e de perseverança no
viver religioso. Somente deve
ocupar o cargo de pastor da igreja
o homem do qual a igreja possa
dizer aos seus membros: "este
obreiro tem uma vida cristã digna
de ser imitada".

Alguns deveres pastorais
de Timóteo eram: viver uma vida
santa, permanecer receptivo à
operação e dons do Espírito (v.
14), ensinar a sã doutrina, guardar
a fé (2 Tm 1.13,14) e vigiar sua
própria vida espiritual.
Essas
coisas
eram
essenciais à própria salvação
(presente e futura) de Timóteo, e
para aqueles a quem ele
pastoreava (2 Tm 3.13-15).
1) Você tem o hábito de conferir
na palavra o que ouve? (Marcos
16: 20).
2) Você já fez um pacto de servir
ao Senhor custe o que custar e ser
fiel até a morte? (Apocalipse
2:10).
3) Você busca o batismo no
Espírito Santo? (1 Coríntios 14. 1
a 5).
Sugestão: orem juntos e
busquem o batismo no Espírito
Santo!

Retiro de
Carnaval
DIA 4

Texto base:
1 Timóteo Capítulo 5
O capítulo que se segue
começa com uma orientação
maravilhosa de como o líder deve
tratar o seu povo: com muito
amor, carinho e respeito.
As
viúvas
que
se
dedicarem à grandiosa obra da
oração devem receber honra
reconhecimento e ajuda (se
necessário for) da igreja. Vem à
memória a viúva Ana, que "não se
afastava do templo, servindo a
Deus em jejuns e orações, de noite
e de dia" (Lc 2.37). O cristianismo
primitivo chamava a viúva desse
tipo "a intercessora da igreja", "a
vigilante da porta" e "o altar de
Deus".
Segundo parece, a igreja
em Efésios tinha uma lista oficial
de viúvas com direito a sustento
material por parte da igreja (Dt
24.17). A igreja prestava essa
assistência porque, nos tempos do
NT, não havia assistência social

do governo, nem aposentadoria
para viúvas que não tinham
família, nem filhos para ajudá-las.
Exigia-se para isso que as viúvas
demonstrassem possuir certas
qualificações espirituais, inclusive
a perseverança nas boas obras e
na oração.
Estes versículos (17 a 19)
dizem respeito à honra apropriada
aos presbíteros (aqui significa
pastores) que governam bem a
igreja local e que vigiam
cuidadosamente
o
rebanho.
Aqueles
que,
com
toda
sinceridade,
trabalham
diligentemente na pregação e no
ensino (1 Co 15.10) devem
receber duplicada honra (v. 17).
Trata-se aqui de, ajudá-los com
auxílio financeiro (1 Co 9.7-14), e
ser-lhes submisso nas questões de
conduta da igreja e ensino bíblico
(Hb 13.7 e 1 Pe 5.5)
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A Palavra de Deus oferece
princípios e diretrizes no tocante à
disciplina dos presbíteros ou
pastores (vv. 20-22). Uma coisa
essencial à igreja é pastores de
vida piedosa. Daí as seguintes
providências devem ser postas em
prática, quando um pastor ou
obreiro da igreja pecar, e esse
pecado for confirmado.
Os presbíteros não devem
encobrir
pecados
doutros
presbíteros, nem guardar silêncio
a respeito dos seus pecados. O
presbítero que pecou deve receber
"repreensão" e ser disciplinado (v.
20). Seu pecado deve ser
declarado "diante de todos"
(tornado público) a fim de que os
demais presbíteros venham a ter
"temor" de Deus, isto é, o medo
santo de pecar.
Paulo os adverte de que a
disciplina supra deve ser exercida
sem
parcialidade,
nem
favoritismo, porque todos eles
estarão um dia na presença de
Deus, de Jesus Cristo e dos santos
anjos (v. 21).
No tocante à ordenação de
um presbítero (At 6.6), Paulo
estabelece várias coisas: (1)
Ninguém deve ser ordenado para
essa posição "precipitadamente".
Isto é, a devida cautela e as
diretrizes bíblicas devem ser
observadas (Tito 1.5 ).

Ordenar um homem a
presbítero é um ato público diante
da igreja, afirmando que a vida
desse homem satisfaz o padrão
divino da perseverança na
piedade. Noutras palavras, aqueles
que serão ordenados para um
cargo de direção espiritual devem
ter um passado de fidelidade ao
Senhor, desde a sua profissão de
fé em Cristo. (3) Se uma igreja
ordena ou separa alguém,
precipitadamente,
sem
as
qualificações para o ministério,
está contrariando as diretrizes
divinas, e torna-se participante dos
pecados desse homem (v.22).
A admoestação de Paulo:
"conserva-te a ti mesmo puro" (v.
22), significa recusar-se a
envolver-se na escolha ou
ordenação de qualquer pessoa
indigna de ser ministro.
1) Como você vê a obra social na
igreja? Você tem ajudado e se
envolvido? (Tiago 1:27).
2) Você tem se portado de forma
respeitosa para com seus líderes
sabendo que é responsabilidade
deles estar orando e cobrindo a
sua vida? (Hebreus 13:7,17).
3) Como você acha que deve ser a
vida de seus pastores? (ore por
nós, pois não é fácil).
Sugestão: leia 1 Tm 6 todo, fale
sobre como você acha que
devemos tratar as pessoas.
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