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Pastoral

Shirley
Eu a chamava de “Filhote”, desde o início. Já planejávamos nossas bodas de prata, em setembro.
Nestes últimos dias, ainda em casa, quando eu a ajudava nas tarefas domésticas, já que os sinais da
enfermidade surgiam, Shirley me dizia continuamente: “Eu te amo”, “muito obrigada”, “me perdoa”. No
dia em que internou, ainda em casa, disse-me: “Bem, acho que Deus está me levando”.
Conheci Shirley quando ainda éramos jovens e planejamos uma vida de serviço a Deus. Por Sua graça,
Deus nos concedeu caminharmos juntos até 9 de fevereiro de 2016, quando de madrugada o médico me
chamou para vê-la, ainda com vida, pela última vez. Fui, e a beijei, por mim e pelos meninos. Ela chegou no
céu beijada por nós, pois pouco depois Deus a tomou e a livrou definitivamente dos sofrimentos desta
vida.
Caminhada linda, que deixará saudades. Não sabia o motivo de no ano passado termos viajado tanto
pelo Brasil e até no exterior. Fizemos cursos juntos, missões e passeios que almejávamos há anos. Tempo
juntos, e a sós. Suprimento de Deus.
Já nos planejávamos para este ano. Sempre juntos, como ela repetidamente reclamou desde os
tempos de namoro. Porém, nestes últimos dias Deus nos reservou a dor. Glórias a Ele. Vivemos a dor,
também, juntos. Ela sempre me quis ao lado, e eu sempre quis estar ao seu lado. Até que a soberania de
Deus nos separou. Como não sou profeta de ocasião, digo: não sei o porquê de Deus nos separar agora.
Mas confiamos nEle, sempre. Deus é bom, sempre.
Ainda no leito, certo dia, já bem fraquinha, disse-lhe: “Não nos deixe”. Ela repreendeu a minha
fraqueza com carinho. Já sofria muito.
Mesmo na dor, no leito da enfermidade, quem a testemunhou, viu que seus braços sempre se
levantavam, quando a voz já não tinha a mesma potência. Pedia-me que cantasse, que orasse, que lesse a
Bíblia. E levantava as mãos. Sempre nos pedia para dizer à Igreja a não esmorecer, mas adorar, sempre.
Sinto-me devastado, fragilizado. Natural. Não podia ser diferente. Em todos os lugares da casa a vejo.
É bem difícil. Peço que orem por mim e pelos meninos, porque somente o consolo de Deus tem poder para
nos acolher neste sofrimento.
Meus filhos foram formados nas entranhas de Shirley. Lucas e Davi são o que nós sempre esperamos.
E Shirley sempre dizia: “Nossos filhos são lindos, homens de Deus”.
Lucas era seu confidente. Conversavam bastante, dizia. Davi realizou um sonho da mãe: tocar flauta
na Igreja. Eles sempre se despediam de nós antes de dormir pedindo a bênção e dizendo: “Amo o senhor,
amo a senhora”.
Filhos, ainda somos uma família. Não estamos destruídos. Deus fará algo para nos socorrer. Honrem a
mãe que tiveram buscando ser o que ela sempre almejou: homens de Deus, o que vocês já são.
Ficamos agora com a lembrança da esposa dedicada, carinhosa e defensora da família. Fica a
lembrança da mãe irrepreensível, que amou os filhos até o fim.
A Deus toda a glória pela vida de sua Diaconisa Shirley Cordeiro Nascimento da Graça, minha esposa
desde 14 de setembro de 1991, mãe de Lucas e Davi, serva fiel do Senhor Jesus Cristo e de Sua Igreja.
Em Provérbios 22.18, a Bíblia diz que “o que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência
do Senhor”. Eu achei.
Até aquele Dia, Filhote.
Pr. Hilário José
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Falaram da Bíblia

Martelando a Palavra

“Livro de minha alma aqui o tenho: é a Bíblia. Não o encerro na
biblioteca, entre os de estudo, conservo-o sempre à minha
cabeceira, à mão. É dele que tiro o pão para a minha fome de
consolo, é dele que tiro a luz nas trevas das minhas agonias...”
(Coelho Neto)

“Disse-lhe Jesus: ‘Eu sou a
ressurreição e a vida. Aquele
que crê em mim, ainda que
morra, viverá; e quem vive e
crê em mim, não morrerá
eternamente. Você crê nisso?’”
(Jo 11:25-26)

EBD
Ainda neste domingo, as aulas ocorrerão no templo, com as
classes em conjunto, sob a ministração do Pr. Albert,
excetuando-se as classes do Departamento Infantil. No
próximo domingo, procederemos à divisão regular de todas as
classes.

Curso de Teologia I
A aula de Missiologia foi adiada para o dia 27/2 (sábado), às 8
h. Convém lembrar que os alunos devem cursar, no mínimo,
quatro (50%) disciplinas eletivas das oito que estão previstas.
Essa já será a segunda. Não deixem tudo para a última hora,
pois imprevistos podem acontecer.

Curso de Teologia II
As aulas de Homilética, previstas inicialmente para os dias 16 e
23/2 e 1/3 (terças-feiras), foram remarcadas para os dias 15,
22 e 29/2 (segundas-feiras), por necessidade do professor. O
horário continua o mesmo. Contamos com a compreensão dos
alunos.

Santa Ceia
Hoje à noite, sob a ministração do Pr. Hilário. O Dc. Gilberto e a
Dca. Aryette são responsáveis pela preparação da mesa.

Nota de Falecimento I
Faleceu no dia 9/2 (terça-feira), às 3 h, no hospital Pronto
Norte, nossa irmã Shirley Cordeiro Nascimento da Graça, aos
52 anos, devido à Síndrome da Angústia Respiratória do
Adulto. Ela era diaconisa desta igreja, casada com o Pr. Hilário
José Bispo da Graça há quase 25 anos e mãe do Lucas (22) e do
Davi (15). No dia seguinte, após o culto de gratidão a Deus por
sua vida e obra – que foi realizado em nosso templo, às 8 h –, o
corpo foi sepultado no cemitério Campo da Esperança, às 11 h.

Nota de Falecimento II
Faleceu também o pai da nossa irmã Silvana, o Sr. Arcelino, no
dia 8/2 (segunda-feira), em Belém-PA, com morte cerebral.
Conforme informação da família, ele também havia recebido
Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador.

Chá de Bebê
A pedido, o chá de bebê das
irmãs Rafaela e Dani Lima,
marcado para o dia 20/2, foi
cancelado. Mas as fraldas
devem ser entregues às
mamães. Quem se prontificou
a colaborar, por favor, não
esqueça o compromisso.

MPC
No próximo sábado, a partir
das 8 h, ocorrerá mais uma
reunião do grupo em nossa
igreja. Outros detalhes sobre o
evento podem ser obtidos
com os irmãos Kevin e Thati.

Fim do Recesso
A partir de março, e não como
foi publicado no boletim
anterior, toda a igreja
retomará suas atividades
regulares plenamente. Mas
aos poucos já estamos
retomando
algumas
atividades. Fique atento aos
avisos no boletim.

Glórias a Deus!
Nossa irmã Talita conseguiu
uma
oportunidade
de
emprego que tanto desejava.
E é bem pertinho da sua casa.

Horário de Verão
Terminará à meia-noite do dia
20/2 (sábado). Não esqueça.
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Motivos de oração
 Pelas famílias enlutadas da
nossa igreja, para que o
Espírito Santo traga consolo,
paz e direcionamento.
 Pelo
fortalecimento
espiritual desta igreja, para
que o inimigo de nossas
almas não ache ocasião para
semear discórdia e heresias
entre nós e nos impeça de
investir na obra missionária.
 Pela saúde dos nossos
irmãos que estão enfermos,
como a Mylene, a Flávia e a
Dª Ilmair, para que Deus as
restabeleça plenamente.
 Pela saúde da mãe do Pr.
Bruno (de Portugal), Dª
Sônia.
Ela
mora
em
Paracambi-RJ, tem problemas
cardíacos e estava com
pneumonia.
 Pelo projeto Conhecer
Deus, cujo site tem passado
por problemas técnicos. Com
isso, muitas pessoas têm
ficado sem assistência dos
irmãos que se dispõem a
semear a Palavra de Deus
pela internet.
 Pelas
igrejas,
congregações, e campos
missionários apoiados por
nós, para que Deus continue
nos dando condições de
cooperar com o anúncio do
evangelho.

Visitante, seja bem-vindo! Sua
presença nos alegra. Volte
sempre.

Nossa consolação
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai
de misericórdias e Deus de toda consolação! É ele que nos
conforta em toda a nossa tribulação.” (2Co 1.2-3)
Prezado Pr. Hilário e filhos,
Reconhecemos nesta altura a grande dor do coração
dos irmãos. Não há como medir o sofrimento que passam os
queridos, quando acabam de perder, por falecimento, a
estimada irmã Shirley. Nestes momentos, só a graça divina é
capaz de consolar-nos e confortar nossas almas. Sabemos
que o Senhor nosso Deus, pleno de poder, presente em
nossas vidas, tem suas mãos protetoras e abençoadoras
sobre nós. Dele depende o suprimento de nossa carência
que a morte de pessoas tão queridas e essenciais em nossas
vidas nos provoca.
Não entendemos os propósitos nem os desígnios de
Deus. E daí perguntamos: “Senhor, por que permitiste a
morte desta pessoa tão amada, serva fiel, engajada na tua
obra, mãe e esposa prendada, assim tão cedo?”. Ele não nos
dá a resposta, mas nos faz entender que pessoas assim são
preciosas aos Seus olhos e, sendo por Ele muito amadas,
quer tê-las permanente e pessoalmente nos seus braços.
Cremos que se repete com frequência o que aconteceu com
Enoque, a quem Deus amou tanto ao ponto de levá-lo para
estar pessoalmente com Ele. Isso poderá ter acontecido com
a Shirley.
A COUAF, órgão feminino de nossa União de Igrejas,
perde uma de suas líderes. Abre-se entre nós uma grande
lacuna. Certamente Deus suprirá a falta dessa querida e
eficiente mulher que o servia no Reino. Quanto a nós,
sempre reconheceremos seus talentos e competente
desempenho no trabalho feminino. Somos gratas ao Senhor
pelo tempo do nosso convívio, marcado por um
companheirismo que nos deixa saudade.
Ao pastor Hilário e a seus dois filhos, bem como aos
demais parentes, amigos e todos os irmãos e irmãs da IEC de
Brasília, deixamos o nosso abraço fraternal em Cristo Jesus e
nossa oração, pedindo ao Pai Eterno toda a consolação de
que vocês precisam nesse momento de suas vidas.
(Eliane Braz Lima - Presidente da Confederação
das Uniões Auxiliadoras Femininas – COUAF)

ESCALA DE SERVIÇOS E DONS

Semana
que vem ampliamos HOJE
SERVIÇOS/DONS
Pregador(a)
da manhã
Dc. Gilberto
o assunto...

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO

PRÓXIMO DOMINGO
Aluízio
Pr. Albert
Pb. Jairo
Pb. Ricardo
Pb. Wanderson/Jéssica
Paulo Lima*
Gabrielly*
Letícia Telles

Pregador(a) da noite
Pr. Albert
Dirigente da noite
Pb. Wanderson
Oficial de Plantão
Dc. Gilberto
Pb. Wanderson/Jéssica
Instrumentista/Órgão
Operador de Som
Paulo Lima*
Operador de Multimídia
Letícia Telles*
Portaria
Dc. Aurélio
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: Mara
Das 20h00 às 20h20: Mylene
Das 19h20 às 19h40: Lidiane
Das 20h20 às 20h40: Nice
Das 19h40 às 20h00: Lina
Das 20h40 às 21h00: Ozanilda
(*) – 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
Reuniões de Departamentos
Preletor do Estudo
Pr. Albert
Aconselhamento / Vigília
Dirigente da Oração
Dca. Aryette
Recesso
Som/Multimídia
Renan/Davi

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 e
doutrinário e oração

Vigília de Oração,
no Templo,
de 22h a 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

14 fev (dom)
15 fev (ter)
20 fev (sab)

19h00
20h00
08h00
10h00
19h00
08h00

21 fev (dom)
27 fev (sáb)
04 mar (sex)
06 mar (dom)
11 mar (sex)
19 mar (sab)
20 mar (dom)

22h00
19h00
20h00
19h00

Evento
FEVEREIRO
Culto com Santa Ceia
Início das aulas de Homilética
Reunião do MPC
Reinicio das aulas regulares da EBD
Primeiro Domingo Machado do ano
Aula eletiva do Curso de Teologia (Missiologia)
MARÇO
Vigília de oração
Culto com Santa Ceia
Reuniões de treinamento de departamentos e aconselhamento
Dia do Adolescente Congregacional (Data Denominacional)
Dia da Escola Dominical (Data Denominacional)
Domingo Machado
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