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BODAS DE PRATA

25 anos de Ministério
Pastor Ivan Xavier



Uma história que vale a pena ser contada...

BODAS DE PRATA MINISTERIAL

Foi consagrado ao 
Ministério da Palavra, a 
pedido da Igreja Batista 
em Tauá, onde assumiu 
como pastor Ministro de 
Evangelismo, de 1991 a 
1993.
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Pastoreou a Igreja 
Batista em Jardim 
Duas Praias - Ilha do 
Governador - RJ. 
Quando assumiu o 
pastorado, a igreja 
contava com 23 
membros, e quando 
deixou, com 53 
membros. 

Admitido por Concurso 
Público Federal no 
Quadro de Capelães 
Militares do Exército 
Brasileiro, sendo 
transferido para Campo 
Grande - Mato Grosso 
do Sul, onde foi o 
primeiro capelão militar 
evangélico do Comando 
Militar do Oeste.19

93
 / 

19
95

19
95

Pastoreou a Igreja 
Batista Buriti - Quando 
assumiu o pastorado, 
a igreja contava com 
97 membros, e quando 
deixou o ministério, 
com 268 membros, a 
maioria batizada por ele. 
Durante  este período, 
organizou duas novas 
igrejas batistas na cidade 
de Campo Grande/MS: 
Igreja Batista Shekinah e 
Igreja Batista Getsemani. 19
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Comando do Exército 
para ser o capelão 
militar do primeiro 
contingente da Força 
de Paz da ONU no 
Haiti, integrado por 
mais de 1.200 militares 
do Exército, Marinha e 
Força Aérea Brasileira; 
missão que durou 6 
meses. 
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 Assumiu o ministério de 
Evangelismo e Missões 
da Segunda Igreja Batista 
de Campo Grande/
MS, a convite do pastor 
Carlos Elias, pastor titular 
da Igreja. 
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Foi transferido para o 
Comando Militar do 
Leste, no Rio de Janeiro, 
RJ, onde serviu como 
Capelão Militar Adjunto 
e, posteriormente, como 
Chefe do Serviço de 
Assistência Religiosa 
do Comando Militar do 
Leste, de abril de 2012 a 
janeiro de 2016.
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Assumiu o ministério 
pastoral da Igreja 
Batista em Guarabu. O 
processo de sucessão 
pastoral foi conduzido 
pela irmã Nair de 
Almeida Bastos Adriano, 
sendo eleito com 84 
votos na Assembléia 
Geral Extraordinária do 
dia 02 de novembro 
de 2008, com 96 
membros no plenário, 
sendo presidida pelo 
Pastor Josué Valandro 
de Oliveira, na época, 
pastor Interino da Igreja. 
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Pastoreou o Núcleo 
Evangélico da Praia 
Vermelha (NEPV), 
Urca/RJ, e foi membro 
da Primeira Igreja Batista 
no Largo do Machado, 
Rio de Janeiro/RJ.

25 anos de ministério pastoral a serviço do Senhor Jesus Cristo. 

Assim começou...

Ser filho de pastor é um 
grande privilégio. Dizem 
que os grandes líderes são 

aqueles que lideram pelo exemplo, e 
eu tenho o privilégio de ter um grande 
líder que posso chamar de pai. São 25 
anos de ministério e uma vida inteira 
dedicada a expansão do evangelho! 
Lembro de crescer indo com meu pai nas 
visitas nas casas, nos aconselhamentos de 
domingo à tarde. Lembro dele viajando 
pelo pantanal e chegar contando dos 
batismos no Rio Paraguai, dos pontos de 
pregação abertos nos quartéis, das vidas 
alcançadas... A Bíblia fala que formosos 
são os pés dos que anunciam boas novas 

e essa tem sido a marca destes 25 anos! 
Mas todos os frutos não são alcançados 
sem uma boa dose de renúncia. Renúncia 
do tempo, do descanso, do lazer e 
uma certeza de que buscando o Reino 
de Deus e sua Justiça, todo o restante 
seria acrescentado... E foi! Meu pai, meu 
grande exemplo de que Mateus 6:36 
é uma verdade: nunca faltou atenção, 
nunca faltou dedicação, nunca faltou 
o exemplo! Talvez somente no céu 
tenhamos a verdadeira extensão de toda 
sua dedicação para o Reino, pai, mas 
desde já agradecemos por tudo que você 
fez por nós e pela sua constante busca 
de ser cada dia mais parecido com Jesus! 

Te amo muito, que venham mais 25 anos 
prosseguindo para o alvo, para o prêmio da 
soberana vocação de Deus em Cristo Jesus! 
Você é o meu maior exemplo,  te amo!

Seu filho João Gabriel !!!

MENSAGEM DO PRIMEIRO FILHO  João Gabriel

“Ele mesmo concedeu uns para 
apóstolos, outros para profetas, outros 
para evangelista e outros para pastores e 
mestres, com vistas do aperfeiçoamento 
dos santos para o desempenho do seu 
serviço, para a edificação do corpo de 
Cristo.”

Efésios 4: 11-12

Quando alguém é chamado 
e vocacionado por Deus para exercer 
o ministério pastoral recebe uma 
responsabilidade, um desafio e um 
trabalho muito maior que sua capacidade 
física, emocional ou intelectual.

“Mas o Senhor lhe disse: Vai, 
porque este é para mim um instrumento 
escolhido para levar o meu nome 
perante os gentios e reis, bem como 
perante os filhos de Israel, pois eu lhe 
mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo 
meu nome.“

Atos: 15-16

O Pastor é de suma importância 
para a Igreja de Cristo, e é fundamental 
que o Pastor seja uma pessoa preparada 
e íntegra. Além de pregar, ensinar, 
treinar, discipular, visitar, administrar, 
liderar, aconselhar e estar presente em 
atividades e circunstâncias diversas, terá 

que se preparar sempre em oração e 
estudo da palavra de Deus. Muitas vezes 
é chamado pela igreja para estar presente 
em momentos de profunda alegria e 
também de profunda tristeza.

“Estejam vigilantes, mantenham-
se firmes na fé, sejam homens de 
coragem, sejam fortes.”

I Cor 16:13

O ministério pastoral é Deus que 
dá a alguns e dado a quem Deus chamou, 
não nasce da noite para o dia, requer uma 
vida de adoração, oração e dedicação.

O Pastor Ivan Xavier está 
completando 25 anos de ministério 
pastoral e 8 anos aqui na Igreja Batista 
em Guarabu, a igreja orou e Deus enviou 
o Pastor Ivan Xavier. Em Hebreus 13:17 
diz, “Obedecei aos vossos pastores e 
sujeitai-vos a eles; porque velam por 
vossa alma, como aqueles que hão da 
dar conta delas, para que o façam com 
alegria e não gemendo, porque isso não 
vos seria útil”.

Igreja encoraje, ore, ouça, 
valorize!

Que benção é para o pastor 
receber este gesto de suas ovelhas.

Ore pelo nosso pastor para que ele seja 
sempre servo de Deus excelente e aprovado.

Ore para que os seus defeitos sejam 
minimizados pelo aperfeiçoamento do caráter 
cristão em sua vida.

Ore para que o Espírito de Deus 
o encha de tal forma que seja usado por 
Deus para transmitir a mensagem aos nossos 
corações.

Não fale mal dele, ore! Não os 
desobedeça, trate com honra e dignidade.

Não podemos esquecer que a esposa 
e os filhos também fazem parte do ministério 
pastoral. Ser esposa de pastor não é uma 
das tarefas mais fáceis, saber conciliar casa, 
família, profissão e ministério pessoal com a 
responsabilidade do marido pastor, requer 
paciência, total submissão a Deus e, muitas 
vezes renúncia. Oremos para que ela seja 
sábia, companheira, ajudadora na obra. 
Trabalhando ao lado do marido pela unidade 
do Corpo de Cristo. Apaziguando momentos 
de dificuldades e sustentando em oração o 
ministério assim como os membros da igreja.

Assim ele será um excelente ministro 
de Deus.

Glória Catarina

25 Anos de Ministério Pastoral
Bodas de Prata
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