ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO EM TODOS OS SANTOS
PASTORAL – 29/03/2022
A PARÁBOLA DOS DOIS SERVOS (Mt 24.45-51 / Lc 12:42-46)
Exegese textual – A Parábola que marca o final do capitulo 24 de Mateus, é o texto que explica a verdade
prática, dos textos anteriores, ou seja, todo o ensino escatológico precisava ser sintetizado por Jesus, para a
aplicação do ensino aos discípulos que perguntavam sobre o tempo do fim. Resumindo NÃO ADIANTARIA
ABSOLUTAMENTE NADA CONHECER E IDENTIFICAR OS SINAIS SE O OBJETIVO
PRINCIPAL QUE ERA SUBIR COM CRISTO NO ARREBATAMENTO NÃO FOSSE
ALCANÇADO.
Há uma procura de Deus pelos verdadeiros servos, que LIDERAM os outros servos da maneira correta –
1.1.Ex 18.21; Rm 10.16-18
Mt 24.45;
O objetivo do servo, prover alimento a outros. Tanto espiritual quanto físico. E no TEMPO correto. Seja para
o CHAMADO, quanto para o SERVIÇO – Lc 12.42; Tg 2.15-16; 1Co 15.58
A promessa para o que for achado se portando corretamente diante do seu Senhor é ser colocado sobre
TODOS os seus bens – Mt 24.47; Mt 25.23; 3Jo 1.1-6
O Perigo do relaxamento, FALTA DE TEMOR e desdenho com a autoridade do Senhor por parte dos maus
servos – Mt 24.48; Ez 34.1-10; 3Jo 1.9-11; Jr 48.10
O Senhor dos servos volta para trazer justiça contra aqueles que estão ESPANCANDO ovelhas, e comendo e
bebendo o melhor sem fazer por merecer e se comportando dissolutamente – Mt 24.49; Jr 23.1-4; Is 56.9-11
Aquele que perdeu o temor e o rumo do correto serviço será SURPREENDIDO com o arrebatamento,
porque perdeu a visão de conduzir ovelhas ao céu, a sua visão é tirar a lã das ovelhas na Terra – Mt 24.50;
Am 2.11-16; Lv 10.1-3; 1Sm 2.12-17
O arrebatamento marcará a separação de servos fieis de servos infiéis mas o juízo final marcará alem da
separação definitiva dos maus servos do seu Senhor, marcara a vergonha da exposição do que é feito em
oculto e será trazido a tona. E será exposta toda a HIPOCRISIA - Mt 24.51; Mt 10.26; Ap 20.11-15
E no Hades haverá diferença de castigos para aqueles que sabiam a verdade e propositalmente levaram os
seus CONSERVOS ao erro, como no céu haverá diferenças de galardões para aqueles que conduziram seus
CONSERVOS ao céu. Cuidado com o que pedimos de responsabilidade, estamos aptos para tal
posicionamento? - Lc 12.48; 1Tm 3.1-7; Tt 1.5-9
Perfil do servo (Pastor/Presbítero):
- Fiel - Significa que tem Constância, perseverança, não pode desviar da tarefa a sua atenção.
- Prudente ou Sábio - Significa que ele é dotado de juízo e previsão saudáveis
- Tem Alimento – Evangelho, ou a Palavra e provisão social.
- Sabe o Tempo – “Medida certa” de dar comida ou a farinha
Na cultura Romana, essas rações, nas propriedades romanas, eram servidas de maneira diária, semanal ou
mensalmente. As rações são os projetos a curto, médio e longo prazo que você junto ao Senhor desenvolveu
para a igreja que Ele te entregou para liderar, como estão os projetos para essa semana, para esse mês e para
esse ano. Como está o seu planejamento? Como está a organização do rebanho que o Senhor te deu para
cuidar?
Presbítero Leonardo L eite Oliveira
ADTS Ir ajá

Divisa do Pastoral (Ec 9.8) "Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua

Congregações Convocadas Para Louvar no Culto Doutrinário
29/03
05/04
12/04

Terça-feira
Terça-feira
Terça-feira

- Anchieta e Henrique Martins
- Tirol e Miranda Varejão
- Inhaúma e Guerenguê

Pastores Aniversariantes da ADTS – ABRIL
O Pastor presidente Célio Teixeira Jorge, juntamente com sua diretoria, parabeniza os
PASTORES aniversariantes do mês de ABRIL, desejando as mais abundantes bênçãos de
Deus.
DIA 04 - Renato da Silva Andrade
MATRIZ
DIA 05 - Valdecir Maranhão
MATRIZ
DIA 07 - Joaquim Manoel da Silva
MATRIZ
DIA 12 - Evanir de Barros
MATRIZ
DIA 12 - Lindemberg Gomes da Silva
PARQUE ACARI
DIA 18 - Ercy Sotinho Aguinelo
MAUÁ/ITINGA
DIA 26 - Joelson Francisco da Costa
HONÓRIO GURGEL
DIA 28 - João Carlos Martins de Freitas
MATRIZ
DIA 29 - Claucius Motta dos Santos
PARQUE ACARI
DIA 29 - Samuel Cavalcante
COLÉGIO
DIA 30 - José Carlos Eva Lima
ÉDEN

Festividades Morro dos Mineiros
A Congregação convida a todos para a sua festividade que ocorrerá nos dias 15, 16 e 17 de
abril, a partir das 19h.

