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Pastoral

“Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me
prometeu. Na época, você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas
cidades grandes e fortificadas; mas, se o Senhor estiver comigo, eu os
expulsarei de lá, como ele prometeu.” (Josué 14:12)
Esse pedido foi feito por Calebe a Josué e se fundamentou na promessa que ele recebeu por
intermédio de Moisés, em consequência da sua obediência a Deus (v. 9). Quarenta e cinco anos
depois da promessa (v. 10), Calebe ainda trazia no coração a confiança e a esperança de ver
cumprida a palavra que Deus havia liberado sobre sua vida.
Três aspectos precisam ser observados no discurso de Calebe. O primeiro diz respeito à
passagem do tempo. A Bíblia diz que “para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como
um dia” (2Pe 3:8). Portanto as promessas de Deus nem sempre são cumpridas no exato momento
que nós pretendemos ou imaginamos. Para algumas pessoas, isso pode ser desesperador e
desestimulante. Pode dar a falsa sensação de que o Senhor se esqueceu do que havia prometido.
Mas a verdade é que Deus não mente e jamais se esquece dos seus filhos. Em Nm 23:19, está
escrito que “Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa.
Acaso ele fala, e deixa de agir? Acaso promete, e deixa de cumprir?”. É óbvio que não! No livro
do profeta Isaías, Deus garante que, embora uma mãe venha se esquecer do filho que amamenta,
ele não se esquecerá de ti, pois o teu nome ele o tem gravado nas palmas de suas mãos (Is 49:1516). Às vezes, é necessário perseverar em oração e esperar o agir de Deus.
O segundo aspecto tem a ver com o enfrentamento de dificuldades. Repare que a promessa
de Deus não excluiu os problemas e a luta que Calebe deveria enfrentar para adquirir sua herança
em Canaã. Os enaquins e suas cidades grandes e fortificadas representavam uma ameaça para
que Calebe se acovardasse e, sentido medo, desistisse do que o Senhor havia preparado para
ele. Jesus falou duas frases interessantes aos seus discípulos, para alertá-los e encorajá-los:
“Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo" (Jo 16:33) e “eu
estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos” (Mt 28:20). Se você crê verdadeiramente na
Bíblia, também deve se sentir fortalecido como Calebe (v. 11) e, com a dose certa de ousadia,
seguir em frente.
O último aspecto que merece atenção é o resultado da presença de Deus na vida de uma
pessoa. Mesmo aos 85 anos de idade e tendo ainda que enfrentar obstáculos para ver a promessa
se concretizar na sua vida, Calebe demonstra uma disposição que muitos jovens e adultos não
têm hoje em dia. Há muitas pessoas decepcionadas com a Igreja e com o Deus da Igreja porque
querem tudo do jeito e na hora que elas mesmas planejam. Calebe não era assim. Será que ele
era uma espécie de super-homem da antiguidade? Como ele conseguiu reunir perseverança e
vigor para lutar e prevalecer contra os enaquins? Afinal de contas, qual era a estratégia daquele
homem? Na verdade, não havia nenhum segredo. Aliás, o texto... (continua na próxima página)
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(continuação da pastoral)

...deixa claro o que fazia toda a diferença na vida de Calebe: a
presença de Deus (v. 12). Não importa o lugar em que você se
encontre nem a situação pela qual esteja passando, pois o que
vai determinar a sua vitória e tornar a sua vida frutífera é a
presença do Senhor dos Exércitos na sua vida! Jesus Cristo disse
aos seus discípulos: "Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se
alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto;
pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.” (Jo 15:5).
Seja como Calebe, um homem perseverante em relação
ao tempo, ousado em relação às dificuldades e que contava
com a presença de Deus na sua vida.

Martelando a Palavra
“Alguns confiam em carros e
outros em cavalos, mas nós
confiamos no nome do Senhor
nosso Deus.” (Salmo 20:7).

Templo I

“Se eu coloco a Bíblia abaixo de todos os livros, ela é a que
mantém todos eles, se eu a coloco no meio dos outros livros, ela
é o coração desses livros, e se eu a coloco em cima dos outros
livros, ela é a cabeça e autoridade de todos os livros em minha
biblioteca.” (Rui Barbosa)

Devido ao alagamento, foi
preciso extrair parte do
carpete, para eliminar o forte
cheiro
de
mofo.
Provisoriamente,
o
chão
permanece pintado para que
tenhamos
condições
de
habitabilidade. A intenção é
que
ele
receba
novo
revestimento
com
outro
material mais apropriado. A
Diretoria da igreja está
estudando a melhor solução.

Retiro de Carnaval

Templo II

Pr. Albert Iglésia

Falaram da Bíblia

Há uma ficha de inscrição que precisa ser preenchida para a
participação no Retiro de Carnaval. Não deixe de fazê-lo. Procure
os irmãos Aluízio ou Paulo Lima e preencha a sua.

Licença Pastoral
Desde o dia 24/2, o Pr. Hilário encontra-se de licença para
tratamento da saúde de sua esposa. Durante sua licença,
respondem pela igreja o Pr. Albert e o Pb Jairo (vice-presidente
da Diretoria), auxiliados pelos demais oficiais.

Santa Ceia
Será ministrada no dia 14/2, para que tenhamos a oportunidade
de reunir o maior número possível de irmãos. Em virtude do
retiro e do feriado prolongado, muitos estarão distantes.

Curso de Teologia
Os professores devem entregar as ementas das respectivas
disciplinas ao Pr. Albert, conforme solicitado anteriormente por
e-mail.

Pintura
Algumas salas de aula serão pintadas ainda nesta semana, a fim
de que fiquem prontas antes do reinício das atividades da EBD.

Nosso reconhecimento aos
irmãos que se empenharam na
manutenção
do
templo.
Devido ao esforço deles, hoje
já foi possível realizar nossas
atividades normais dentro do
templo. A igreja agradece a
cada um e roga para que Deus
recompense a todos.

Cong. de Pirenópolis
Teve a comemoração do seu
aniversário cancelada por
causa das consequências das
fortes chuvas que ocorreram
por lá. O culto de ações de
graças, que estava agendado
para ontem, será remarcado e
informado
aos
irmãos
oportunamente.
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Motivos de oração
 Pela Dca. Shirley, que
continua sem diagnóstico
preciso que aponte para as
causas da sua enfermidade.
Ela permanece internada, sob
cuidados
médicos
e
realizando
exames.
Seu
estado permanecia estável
até o fechamento deste
boletim.
 Pela irmã Mylene, também
sem
um
diagnóstico
conclusivo que aponte para a
causa de suas constantes
infecções urinárias.
 Pela irmã Flávia, que sente
ainda muitas dores nas suas
articulações da perna direita.
Ela já foi diagnosticada com
bursite.
 Pela irmã Lídia Cristina e
por seus familiares, enlutados
devido ao falecimento da
cunhada da nossa irmã,
ocorrido na última quintafeira, no RJ. Ela deixou três
filhos e o esposo.
 Pelo reinício das atividades
normais da igreja, após o
período de recesso que está
chegando ao fim.
 Pelo Pr. Moás, missionário
em Londrina-PR, que sofreu
um enfarte depois de ter
pregado na igreja em
Mococa-SP. Após receber
assistência
médica
e
permanecer
internado,
recebeu alta hospitalar. Que
Deus o recupere plenamente!
Visitante, seja bem-vindo! Sua
presença nos alegra. Volte
sempre.

Escola Bíblica Dominical
Segue abaixo a relação de professores e suas respectivas
classes, após a reunião que o Pr. Hilário teve com a diretoria
eleita para 2016. Convém lembrar que as aulas regulares
recomeçam dia 14/2.
Classes

Professores

Cordeirinhos

Thati, Kevin, Carol e Diego

Ovelhinhas

Silvana e Alexandra

Juniores

Quézia e Jéssica

Adolescentes

Pb. Luciano e Luciana

Jovens

Pr. Albert e Pb. Wanderson

Homens

Pb. Jairo e Pb. Mauro

Mulheres

Dca. Shirley e Ozanilda

Integração/Discipulado Pr. Hilario e Dc. Gilberto

O nosso socorro vem do Senhor
(O meu socorro vem do Senhor, que fez
o céu e a terra. – Sl 121.2)
O nosso socorro não está em nossa saúde, inteligência,
dinheiro, sucesso ou amigos, mas em Deus. Só ele é a rocha
dos séculos que nos sustenta na tempestade. Só dele pode vir
o nosso socorro na hora da tribulação. O salmista caminhava
para Jerusalém junto com o povo de Deus, com o coração
apertado pela dor. Seus problemas pareciam esmagar-lhe as
emoções. Sentia-se num beco sem saída, enjaulado por
circunstâncias adversas e irremediáveis. Nesse momento, ele
perguntou: “Elevo os meus olhos para o monte, de onde me
virá o socorro?”. A resposta foi imediata: “O meu socorro vem
do Senhor, que fez o céu e a terra”. O nosso socorro não vem
dos montes, mas daquele que criou os montes. O nosso
socorro não vem dos homens, vem de Deus. O nosso socorro
não vem da terra, mas do céu. O nosso socorro vem daquele
que é onipotente, pois ele fez o céu a terra. Não tenha medo.
Não se desespere. Coloque seus olhos em Deus. Ponha sua fé
e sua confiança naquele que pode realizar o impossível. Ele
lhe dará o livramento. Dele vem o seu socorro!
(Hernandes Dias Lopes. Gotas de Esperança para a Alma.
Z3 Editora e Livrarias, pág. 189)

ESCALA DE SERVIÇOS E DONS

Semana
que vem ampliamos HOJE
SERVIÇOS/DONS
oPregador(a)
assunto...
da manhã
Pb. Wanderson

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO

PRÓXIMO DOMINGO
Pb. Jairo
Pr. Albert
Pb. Mauro
Pb. Luciano
Pb. Wanderson/Jéssica
Voluntário habilitado*
Ernesto*
Samuel

Pregador(a) da noite
Pb. Luciano
Dirigente da noite
Pb. Jairo
Oficial de Plantão
Pb. Ricardo
Pb. Wanderson/Jéssica
Instrumentista/Órgão
Operador de Som
Paulo Lima*
Operador de Multimídia
Julia*
Portaria
André e Julianne
Observar escala/Rafa
Observar escala/Rafa
Cultinho infantil
(*) – Comparecem ao ensaio do Ministério de Louvor, às 17h30
Porteiras e Porteiros de Oração (durante o culto noturno)
Das 19h00 às 19h20: Lídia Cristina
Das 20h00 às 20h20: Selma
Das 19h20 às 19h40: Lidiane
Das 20h20 às 20h40: Dca. Aryette
Das 19h40 às 20h00: Paulo Araújo
Das 20h40 às 21h00: Daniele Nunes
(*) – Comparecem no ensaio do ministério de louvor aos domingos, às 17h30.

Outros Trabalhos da Semana
Quarta-Feira (19h30)
Sexta-Feira
Estudo Bíblico e Reunião de Oração
Recesso de trabalhos
Preletor do Estudo
Pr. Albert
Preletor
Dirigente
Dirigente da Oração
Selma
Recesso
Recesso
Som/Multimídia
Renan/Flaviane

DIA
1º
2
3
4
8
11
12
13
14
16
18
22

NOME
Adriana Predes Matos Beltrami
Maria da Luz Portela Conceição
Edenise de Brito C. Oliveira
Alicia M. R. C. Souza
Noemi Sant'Anna Henrique
Sérgio Henrique
Casam. Paulo e Renata Souza (11 anos)
Raquel Villela Alves
Pb. Vágner da Mata Fortes
Nei Cândida de Moura
Aurélio de Medeiros Machado
Kênia da Conceição Pereira
Alexandra Rodrigues de Sousa Silva
Casam. Conrado e Patrícia Batista (4 anos)
Casam. Ricardo e Ozanilda Santos (24 anos)

“Não sabeis que sois santuário de Deus e que o
Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o
destruirá; porque o santuário de Deus, que sois
vós, é sagrado...
...Porque fostes comprados por preço, Agora,
pois, glorificai a Deus no vosso corpo”
(1Co 3.16-17; 6.20)

Ofícios
Domingo

Quarta-feira

1ª e 3ª Sextas-feiras

2ª e 4ª Sextas-feiras

Culto Matutino, 9h
Escola Dominical, 10h
Culto Noturno, 19h

Estudo Bíblico e
Oração, 19h30
Estudo sistemático
doutrinário e oração

Vigília de Oração,
no Templo,
de 22h à meia-noite

Reuniões de Treinamento de
Departamentos e
Aconselhamento, 20h

Eventualmente:
Reunião nos Lares, 20h

Outros Trabalhos
Missionários Entre os Ribeirinhos – Projeto SEARA

Campo Missionário - Pirenópolis – GO

Pr. César Donizete da Silva E Dca. Rosa A. Cintra e SiLva
Instituto Missionário Palavra da Vida - Benevides - PA
Tel. (91) 8372-8551

Pr. Charles Santana Ferreira
Rua Tarumã, Qd. 9 - Lote 1 - Vila Cintra - Pirenópolis
CEP 72.980-000 - Tel. (62) 8509-3477

Congregação de Santa Maria – DF

Congregação de Florianópolis-SC

Pr. Lúcio Martins S. Neto
QR 315, Cj. E, Lt. 1 - Santa Maria Norte
CEP: 72545-500 - Tel. (61) 9622-2642

Pr. Sérgio Henrique e Nilza
Rua Luis Gonzaga Valente, 606 - Capoeiras - Florianópolis/SC
CEP 88090-020 - Tel. (48) 9933-8273

Outras Parcerias
Mis. Thiago Costa (Boa Vista-RR) – É missionário da MEVA, que atua junto às
comunidades indígenas.
Mis. Thatiane Silva – É missionária da Mocidade Para Cristo (MPC-DF),
organização que tem os jovens como alvo prioritário.
Pr. Bruno Xavier – É pastor em Ponte de Sor, cidade do interior de Portugal,
junto à Igreja Congregacional e suas congregações.

Pr. Carlos Cunha – É missionário do Departamento de Evangelização e Missões
e atua em Campo Missionário na Cidade de Muriaé-MG.
Pr. Rouzimério/Pra. Denise – Atuam como pastores missionários em diversas
igrejas/congregações na Espanha.
Missão ALEM (DF) – É uma associação missionária que capacita missionários
na tarefa de tradução da Bíblia para povos não alcançados pelo Evangelho.

Agenda e Datas Magnas 2016
Data

Horário

6-9 fev
9 fev (ter)
13 fev (sab)

16 fev (ter)
20 fev (sab)
21 fev (dom)
27 fev (sab)

08h00
10h00
19h00
20h00
16h00
19h00
-

19 mar (sab)
20 mar (dom)

-

14 fev (dom)

Evento
FEVEREIRO
Retiro de Carnaval no Sítio Caixeta
Feriado de Carnaval
Aula eletiva do Curso de Teologia (Missiologia)
Reinicio das aulas regulares da EBD
Culto com Santa Ceia
Início das aulas de Homilética
Chá de Bebês (Rafa e Dani Lima)
Primeiro Domingo Machado do ano
Piquenique do aniversário da Naninha
MARÇO
Dia do Adolescente Congregacional (Data Denominacional)
Dia da Escola Dominical (Data Denominacional)

Primeira Igreja Evangélica
Congregacional de Brasília
SHCS SQ 415 – Templo – Asa Sul / Plano Piloto
Brasília/DF - CEP 70298-400
Tel. (61) 3346-7866 / 3245-1739
CNPJ: 00.371.427/0001-04
www.iecbsb.org.br – www.facebook.com/iecbsb
Pastores:
Hilário José Bispo da Graça
Albert Iglésia Correa dos Santos
Diretoria da Igreja
Pastor-Presidente: Hilário José Bispo da Graça
Vice-Presidente: Pb. Jairo Rodrigues da Silva
Secretário-Geral: Paulo Henrique do Ó Lima
Secretário do Patrimônio: Pb. Ricardo R. D. Santos
1o Tesoureiro: Cristian Caixeta Fernandes
2o Tesoureiro: Pb. Jorge Eduardo S. Bonacorso

