PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM PAVUNA
Uma Igreja Viva para o Deus Vivo

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2019.

“Dia do Pastor”
por Isabella Ioshua de Freitas Castro

Já há muitos anos, convencionou-se o segundo domingo do mês de junho
como o Dia do Pastor. Desde então, a maior parte das congregações, dentre elas a
PIB Pavuna, têm se valido desta data para homenagear os seus pastores.
Todavia, muitos cristãos sequer entendem o porquê desta data. Por que
separar um dia no calendário para homenagear o pastor?
Na verdade, a pergunta que merece ser feita é: será que nós, como igreja,
entendemos o real significado e o real valor de ser um pastor?
Em Atos 20:28, Paulo, movido pelo Espirito de Deus, orienta:
“Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos
constituiu bispos, para apascentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu
próprio sangue.”
Não foi a convenção humana que desejou criar a figura do pastor. Antes, é
vontade manifesta de Deus constituir homens e mulheres como pastores para
apascentarem a Sua igreja.
Igreja esta que foi comprada por um alto preço, quando Cristo verteu seu
sangue na cruz para nos resgatar da morte e nos dar vida eterna.
Igreja esta criada como um rebanho, constituído por ovelhas que, antes
desgarradas e perdidas, agora são amadas e cuidadas pelo eterno Pastor.
E até que Cristo, nosso Pastor, volte para nos buscar, Ele confiou o rebanho,
o seu bem mais precioso aos seus eleitos, pastores e pastoras que, em nome dEle,
devem amar, zelar, alimentar, exortar e, se preciso for, dar sua própria vida pela vida
das ovelhas do Salvador.
Não é uma tarefa fácil, mas de grandíssima honra. Não é pela vontade do
homem, mas pela vontade soberana do próprio Deus. Não é glória para si, mas
glória tão somente ao Senhor. Não é status e prestígio, mas sim submissão,
humildade e servidão. Não é sobre ter uma igreja para chamar de sua, mas é sobre
cuidar do corpo de Cristo que lhe foi confiado pelo próprio Cabeça da Igreja.

É chorar pelos os que choram. É se alegrar pelos que se alegram. É interceder
pelos que necessitam. É clamar pelos que se perderam. É ser, por vezes,
incompreendido. É ser, em muitas outras, não reconhecido. É se doar por outras
vidas, falhas, errantes e imperfeitas, e assim reconhecer todos os dias o infinito e
incondicional amor de Deus. É admoestar com amor, é aconselhar com compaixão,
é doutrinar com autoridade. É carregar o fardo da responsabilidade espiritual por
dezenas, centenas e até milhares de vidas e prestar conta delas diante do Pai. Mas é
também ter a esperança que um dia, quando com Ele encontrar, receber o galardão
que o aguarda na vida eterna.
É isso o que a Palavra de Deus nos testifica. E é exatamente isso o que a vida
e a obra do nosso Pastor Theodomiro e da nossa Pastora Marleni nos ensinam. Há
53 anos, temos sido testemunhas e destinatários da dedicação incansável e do amor
inesgotável dos nossos pastores na realização da obra que Deus os confiou.
Pastor Theodomiro tem destinado suas forças, sua vida, seus talentos, sua
capacidade, sua saúde e seu vigor a encontrar ovelhas perdidas e trazê-las para o
aprisco. Tem sofrido as agruras de uma vida dedicada ao ministério da Palavra, mas
sem perder de vista o firme propósito de cumprir o chamado do Mestre.
De igual forma, temos visto na vida da Pra. Marleni a manifestação inequívoca
do poder do Espírito Santo, dando-lhe unção e autoridade para sustentar as ovelhas
do Senhor em oração.
E junto deles, temos visto pastores-discípulos, ajudadores no ministério,
realizadores dos sonhos que o Senhor fez nascer no coração do nosso Pr.
Theodomiro, agregando e contribuindo na grande obra que tem sido realizada em
nossas vidas.
Por isso, pastores, um dia de celebração pela sua vida é muito pouco diante
de todo o reconhecimento e agradecimento que merecem. É nosso dever,
enquanto ovelhas apascentadas, também zelar e amar vocês, para que possam
permanecer firmes na missão de cuidar de nós, até que Cristo venha nos buscar.
Pr. Theodomiro, por tudo o que o senhor é para nós e para o Reino,
queremos fazer da celebração de hoje uma constante, agradecendo todos os dias ao
nosso Deus por nos ter confiado a alguém que entende e exerce o verdadeiro
significado do que é ser pastor.
A vocês, nossa eterna gratidão.
Ao Senhor, toda honra e toda glória, para sempre.
Feliz Dia do Pastor!

