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Pequenas mudanças na igreja
Durante o segundo século, intro

duziu-se  a  prática  de  escolher  um 
dos anciões para presidir as reuni
ões  como  presidente  permanente. 
Ele  foi  chamado  de  “bispo”  para 
distingui-lo  dos outros  presbíteros. 
O  Novo  Testamento  aplica  os  ter
mos  “presbíteros”  e  “bispos”  aos 
mesmos  homens dentro da igreja. 
Não  havia  distinção  entre  eles 
quanto à posição ou autoridade.

Quando se fez esta distinção de tí
tulo,  seguiu-se  uma  distinção 
também de autoridade. O bispo veio 
a conquistar uma voz maior nos as
suntos  da  igreja  do  que  os  outros 
presbíteros.

A autoridade do bispo aumentou 
a ponto de cada bispo receber um 
território definido (diocese) sobre o 
qual exercia a supervisão.

Outro desvio do padrão do Novo 
Testamento que aconteceu gradati
vamente  foi  a  distinção  entre 
pregadores  e  outros  membros  do 
corpo de Cristo.  Até o final  do se
gundo século  tomou forma a  ideia 
de que o ministério cristão possuís
se  os  atributos  do  sacerdócio  do 
Antigo Testamento.

Pequenos começos na direção er
rada  podem  resultar  em  grandes 
desvios da verdade de Deus. A or
ganização  da  igreja  sofreu  tantas 
mudanças que não houve nenhuma 
semelhança  mais  ao  padrão  do 
Novo Testamento.

Quando consideramos a arrogân
cia  e  total  falta  de  humildade  de 
muitos  que  ocupam hoje  os  púlpi
tos, não podemos deixar de lembrar 
a  profunda  humildade  de  homens 
de Deus como Pedro e Paulo.   V   
—Adaptado do livro de Frank Cox,

Church History

Leitura da Semana 25: ‘Tua palavra 
no meu coração’

Durante a semana de 10 a 16 de 
junho, leiamos os capítulos de Osei
as 1-14, 1 Timóteo 1-6, Salmos 79-81 
e Provérbios 17.14-25.

Oseias 1-14. Deus usa a  experi
ência  do  profeta  com  sua  esposa 
para  mostrar  seu  amor  para  com 
Israel.  A idolatria do povo se com
para à infidelidade e à prostituição 
de Gômer.  Mas o  amor do profeta 
que  a  compra  de  volta  sinaliza  o 
compromisso  do  Senhor  com  seu 
povo.

Oseias  era  contemporâneo  de 
Isaías, Amós e Miqueias, durante o 
Século VIII a.C., profeta do norte.

1 Timóteo 1-6. O apóstolo Paulo 
escreve ao seu companheiro de tra
balho e filho na fé, com ênfase em 
duas coisas: fidelidade face às dou
trinas falsas, 1.3-5, e boa ordem na 
congregação efésia, 3.14-15. “Procu
re  impedir  os  homens  que  estão 
ensinando doutrinas falsas” 1Tm 1.3 
NBV.

A mesma necessidade existe ain
da hoje no corpo de Cristo.

Salmos 79-81. Israel pede perdão 
e socorro após a destruição de Je
rusalém (79). O reino do norte pede 
por salvação após a campanha assí
ria:  “vem  salvar-nos”  (80).  A 
conclamação  ao  louvor  durante 
uma  festa  também  lembra  que  o 
povo deve ser fiel (81).

Provérbios  17.14-25. Continua a 
coletânia  dos  provérbios  de  Salo
mão, 10.1—22.16. A maioria consiste 
de duas linhas, a segunda trazendo 
um contraste. Quase todos são de
clarações  ou  afirmações,  contendo 
observações  sucintas  da  experiên
cia.

Uma sugestão de leitura seria a 
de  ler  os  textos  do  Antigo  Testa
mento  na  segunda  e  terça,  os  do 
Novo na quarta,  os dos Salmos na 
quinta e os dos Provérbios na sexta.

O  plano  de  leitura  para  2013  se 
encontra  disponível  em  formato 
PDF no site alcanceweb.com.   V 
—Randal / Fontes: O mundo da Bí
blia, David e Pat Alexander; Bíblia  
de estudo NVI.

‘Orações por todas as pessoas’
• Pela  mãe  e  filho  libaneses,  con

vertidos do Islã, em Cuiabá MT.
• Pelo trabalho do Lar  Cristão de 

Assistência aos Menores em Ca
breúva  SP.  Precisam  de  leite 
longa-vida.

• Pelos  esforços  de  Luis  Queiroz 
em Delmiro  Gouveia  PB,  e  pela 
saúde dele e da esposa.

• Pelo Projeto Irmandade Solidária 
no Pernambuco.

• Que Deus conforte Paula, Claude
te e Wilson na perda da mãe.

• Pelos que estão estudando a Bí
blia  para  seguir  a  Cristo,  ou 
aproximando-se do Reino.

• Pelos grupos pequenos que se re
únem durante a semana.

• Pelo crescimento dos irmãos em 
espírito,  em número,  no amor e 
nas boas obras.

• Pela saúde de D. Carmita, Élida, 
sr. Benedito, sr. Odílio, Rose, Pau
la, Daniel, D. Claudete.

• Por emprego para Lane, Vagner e 
Leila.

• Pelo tratamento de Graça.
• Pela mudança de Ricardo, Marí

lia e Mateus em julho.

Viu? — cartum cristão

“Começar uma discussão é como a primeira 
rachadura numa represa; por isso, procure fazer 

as pazes antes que a discussão comece”. 
—Provérbios 17.14 NBV

Convite a oração para junho
Convidamos a irmandade a dedi

car-se  durante  o  mês  de  junho  à 
seguinte petição: Para que reconhe
çamos  as  tentações  como  esforço 
do Maligno de nos afastar de Cristo.

Que  nossa  petição  missionária 
seja: Para que aproveitemos de to
dos os meios possíveis para alcan-
çar as pessoas com o evangelho.
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