HOMENAGEM DA UMBI AO DIA DO PASTOR - 10/06/16

A UMBI (União dos Ministros Batistas Independentes), através de sua diretoria,
com grande alegria homenageia a todos os pastores e pastoras, presbíteros e
obreiros da CIBI e de outras denominações que trabalham com empenho em
prol do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Que o dia 10 de junho seja marcado pelas lembranças, orações e
reconhecimento das Igrejas pelo trabalho de seus pastores (as) e obreiros.
Um abraço, um presente, uma oração, ou apenas e não menos importante, um
"Obrigado, Pastor".
28. Pedro lhe disse: "Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te! "
29. Respondeu Jesus: "Digo-lhes a verdade: Ninguém que tenha deixado casa,
mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do Reino de Deus
30. deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais, e, na era futura, a
vida eterna" ( Lucas 18.28-30).
Seguem, abaixo, pequenos versos em homenagem a todos os pastores,
pastoras e obreiros.

MINISTÉRIO BENDITO!

Pastor, termo de amor:
Cuida do rebanho do senhor,
a chamada cumpre com fervor;
trabalho bendito, esforço abençoador.

Seu primeiro rebanho é a família:
a esposa é parceira imprescindível,
os filhos, a herança inextinguível;
os netos, consolo na vida inigualável.

De Jesus a voz clara ouvimos:
“cuide de meus cordeiros”, uma vez...
“pastoreia as minhas ovelhas”, duas vezes...
“cuide de minhas ovelhas”, três vezes...

Delegação repetida na ênfase,
demonstra a grandeza da missão:
Da noiva de Cristo cuidar,
e pura um dia apresentar.

Trabalho duro do semeador:
santa semente do eterno amor;
com choro e lágrimas e alguma dor,
segue firme o destemido pastor.

Pastor e pastora juntos, então;
casal unido na santa chamada,
família consagrada busca união
para servir a Jesus, nosso capitão.

Na terra nem sempre reconhecimento vem;
Mas ai de nós se não pregarmos o evangelho!
Jesus promete recompensa aqui e além;
consigo traz o galardão e o amém!

Na verdade quem chama é o supremo pastor:
chama, capacita e nos enche de amor,

ajuda, consola e renova o vigor;
façamos pois a obra para a glória do Senhor

Senhor, abençoa grandemente teu povo,
cuida dos teus obreiros e cooperadores;
no dia do pastor e em cada labor,
basta ouvir de ti: "trabalhaste bem, entra no gozo do teu Senhor!"

RMC.

