IGREJA MEMORIAL BATISTA
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(Encarte – BD-02, de 13 de janeiro de 2019)
O trabalho desenvolvido pela CEP, ao longo dos últimos 11 meses, observou as decisões da Igreja (Atas 983
e 991) e tomou como referência orientações da Convenção Batista Brasileira, bem como da prática de igrejas
coirmãs e da própria experiência anterior da Igreja Memorial Batista.
Um plano de ação organizou o trabalho da Comissão em três fases. Na fase preparatória, a Comissão buscou
estabelecer a compreensão consensual entre os seus membros sobre os critérios básicos essenciais para o
candidato ao pastorado titular, bem como sobre o perfil da Igreja.
Na fase seletiva, solicitamos aos membros da Igreja que apresentassem indicações de pastores a serem
considerados pela Comissão. Foram entregues sete indicações válidas. Após análise preliminar dos nomes,
foi solicitada a anuência dos indicados para terem seus nomes considerados como candidatos em nosso
processo. Três pastores concordaram em seguir no processo como candidatos. A eles foi remetido um
questionário com perguntas sobre a vida pessoal e ministerial, formação teológica e atividades
denominacional, pastoral e eclesiástica. Dois pastores responderam o questionário no tempo e na forma
estabelecidos. Feita a análise das respostas, identificamos que um dos pastores não atendia a alguns dos
critérios básicos aprovados pela Igreja. Assim, chegamos ao nome do Pr. David Pereira.
Na fase decisória, a CEP ampliou a pesquisa e avaliação sobre o Pr. David a partir da internet, do diálogo com
lideranças denominacionais, de conversas com o pastor e de materiais por ele encaminhados. Para avançar
no conhecimento, três membros da Comissão viajaram a Juiz de Fora/MG onde conheceram pessoalmente
o pastor, sua família e a Igreja Batista Sul. Lá também tiveram oportunidade de conversar com líderes da
IBSul. Na sequência, o Pr. David e sua família foram convidados a visitar a IMB e aqui ele e sua esposa foram
entrevistados pela Comissão e pelos membros da Igreja. O Pr. David participou como pregador em nossos
cultos da manhã e noite.
Todas as fases foram permeadas por muita oração. Ao longo desses meses, todos nós, membros da Igreja,
fomos chamados à oração na busca pela vontade de Deus. Além de momentos especiais em nossos cultos,
foram organizadas semanas, jornadas e cultos especiais de oração. Juntos, estivemos intercedendo para que
conduzisse o processo e, no tempo propício, revelasse Sua vontade e nos conduzisse ao nome que, antes de
nós, Ele já escolheu e separou para ser o Pastor Titular da IMB.
Além das informações pessoais já apresentadas à Igrejas em encartes anteriores, a CEP destaca os seguintes
aspectos, frutos da sua análise:
1. Tendo como base as informações obtidas sobre o candidato, a Comissão avalia que o Pr. David
Pereira atende a todos os critérios estabelecidos pela Igreja e que preenche e busca continuamente
preencher as características e o perfil de um Pastor à luz dos textos bíblicos, sobretudo o de I Timóteo
3:1-7, expressamente indicado pela Igreja.
2. O Pr. David Pereira se reconhece como pecador que aceitou a Cristo como seu único e suficiente
Salvador e Senhor e que busca constantemente desviar-se do pecado, seguir a Cristo e observar a
Palavra de Deus como regra única de fé e prática.

3. Ao longo de processo, demonstrou buscar constantemente a orientação do Senhor e se submeter a
ela na medida em que compreendia tratar-se da vontade do Pai para sua vida.
4. Ao tempo em que avançamos no conhecimento de sua pessoa, o vimos como pastor de ovelhas,
alguém que se dedica a cuidar do rebanho que lhe tenha sido confiado pelo Sumo Pastor e
demonstra-se apto a acolher, cuidar, exortar e transmitir os ensinamentos e a mensagem de Deus à
Igreja e aos corações dos crentes, liderando-os no serviço do Senhor.
5. A família pastoral serve ao Senhor e demonstra plena compreensão da prevalência e relevância do
ministério exercido pelo Pr. David Pereira na condução de suas vidas. De modo destacado, a esposa
do pastor, Ir Adriana Pereira, mesmo exercendo relevante função pública à qual se vinculou, há vários
anos, por aprovação em concurso público, revelou considerar o ministério exercido pelo seu esposo
como prioritário em relação à sua profissão secular. Mais que isso, tendo em vista a possibilidade do
convite a seu esposo para exercer o pastorado titular da Igreja Memorial, a Ir Adriana adiantou-se
em verificar a existência de hipótese que torne compatível acompanhá-lo em Brasília, o que se
revelou possível e poderá ser formalizado com brevidade.

Conclusão e Proposta à Igreja
Assim, considerando:
a. O mandato que lhe foi confiado pela Igreja Memorial Batista para que separasse um nome a ser
levado à Assembleia Geral;
b. Que as informações obtidas nos levam à compreensão de que o Pr. David Pereira preenche todos os
critérios estabelecidos pela Igreja e pela Palavra do Senhor;
c. Que a formação e a experiência ministerial indicam que o Pr. David Pereira está apto para o bom
exercício das funções atribuídas ao Pastor Titular da Igreja, conforme previsto no art. 27 do Estatuto
da Igreja;
d. A certeza e a paz que temos em nossos corações de que o Senhor nos conduziu ao nome do Pr. David
Pereira neste tempo;
e. Que cabe aos membros da Igreja Memorial Batista, reunidos em Sessão Extraordinária da Assembleia
Geral, nos termos do art. 14 do Estatuto da Igreja, a decisão final que revele a vontade santa do
Senhor quanto ao novo Pastor Titular deste rebanho;
A Comissão de Eleição Pastoral, pela unanimidade de seus membros, propõe que o Pr. David Pereira seja
convidado a exercer o Pastorado Titular da Igreja Memorial Batista, na forma de seu Estatuto e conforme
as orientações da Palavra de Deus, pelo tempo que ao Senhor aprouver.
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