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Pastoral
Exercícios de restauração de relacionamentos
“Então, apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens que
estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até à tarde por Saul, e por Jônatas, seu filho, e
pelo povo do SENHOR, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada.” (2Sm 1.11-12)
Os versos acima fazem parte do relato da reação de Davi ao tomar conhecimento da morte do
rei Saul e do seu filho Jônatas. A Bíblia conta que Davi ficou transtornado com a notícia. Esperar
que ele chorasse pela perda do seu fiel amigo Jônatas não é nada demais. O impressionante é
notar a dor de Davi por causa de Saul, que o perseguiu durante muito tempo, tentando ceifar-lhe a
vida a todo custo. Isso deve nos fazer refletir no caráter de Davi, que é retratado na Bíblia como um
homem segundo o coração de Deus, apesar de suas imperfeições.
Creio que Davi aprendeu desde cedo a lição que Jesus ensinou aos seus discípulos sobre
misericórdia (Mt 5.7), amor ao próximo (Mt 5.44) e perdão (Mt 6.14-15). Saul, declaradamente,
tornou-se inimigo ferrenho de Davi. Mas este, mesmo tendo oportunidades de se ver livre do seu
perseguidor, matando-o, não o fez. Com gestos de divina compaixão, superou os insultos que
recebera do falecido e providenciou-lhe honras fúnebres (2Sm 1.17-27). Quem de nós consegue
agir como Davi, que não permitiu que seu coração se inflamasse por causa dos males provocados
por Saul e ainda o tratou com compaixão e honra até na hora da morte?
Refletindo sobre essa história, lembrei-me da reação de Deus quando Adão e Eva pecaram
(Gn 3). Por ser santo, justo e soberano, Deus tinha todo o direito de tirar a vida do primeiro casal
por causa da ofensa deles. A desobediência à Palavra do Senhor provocou vergonha neles e isso os
levou a se esconder da presença do Senhor e a se vestir com folhas de figueira. Coitados! Mal
sabiam eles que nada que fizessem poderia restaurar-lhes a comunhão com seu Criador. A
consequência natural daquele ato insano era a morte imediata. Mas Deus, sendo rico em
misericórdia e por causa do grande amor com que os amou, poupou-lhes a vida e providenciou
roupas mais consistentes para encobrir a vergonha do casal e proteger ambos os corpos. Foi um
ato de extrema compaixão. Além disso, providenciou a morte de Jesus para perdão do pecado.
Analisando as atitudes de Deus e de Davi, pode-se concluir que o exercício da misericórdia, do
amor e do perdão possibilita não apenas a manutenção de relacionamentos desgastados, mas
também a restauração deles. Há diversas famílias que hoje estão sofrendo por causa de ofensas
físicas e morais entre os próprios membros. São cônjuges que já não se respeitam, pais que
golpeiam a consciência dos filhos, filhos que desonram seus pais etc. Alguns dirão que, nesses
casos, a melhor saída é a separação do casal, o distanciamento entre pais e filhos. Outros alegarão
que se deve “pagar com a mesma moeda”, ou seja, retribuir o mal com mal. Entretanto eu digo
que a restauração dos relacionamentos familiares pode estar no exercício contínuo da
misericórdia, do amor e do perdão. Mesmo que você seja a parte ofendida, pense no exemplo de
Davi e, sobretudo, naquilo que Deus fez e ensina na sua Palavra.
Que o Senhor abençoe sua família!
Pr. Albert Iglésia

Boletim Dominical nº 19/16, 8 de maio de 2016.

Parabéns, mamãe!

Martelando a Palavra

Nossos cumprimentos a todas as mamães pelo seu dia. Hoje à
noite a igreja prestará uma homenagem a vocês, com a
participação das crianças.

“Se, porém, não lhes agrada
servir ao Senhor, escolham
hoje a quem irão servir, se
aos deuses que os seus
antepassados serviram além
do Eufrates, ou aos deuses
dos amorreus, em cuja terra
vocês estão vivendo. Mas, eu
e a minha família serviremos
ao Senhor” (Josué 24.15).

Parabéns, Helene!
Após o culto noturno, todos são convidados para comemorar o
aniversário da Helene, que ocorreu ontem.

Jovens
Farão sua I Conferência nos dias 13, 14 e 15 de maio, com
preletores de fora (RJ e SP), como tem sido informado. Agende
essas datas, participe e convide outras pessoas! A colaboração
dos irmãos é fundamental para que tudo seja feito da melhor
forma possível. Procure a liderança dos Jovens e saiba como
ajudar.

Família
Em todos os cultos deste mês, faremos alusão à família e
oraremos por ela. A UAF está promovendo programação
especial para o término do mês do lar, como fazemos em
todos os anos. Procure saber como participar.

Ausentes
O Pr. Hilário, o Lucas e o Davi estão em Buenos Aires
(Argentina) desde quinta-feira. Amanhã deverão estar de
volta. Orem por essa família.

Cássio e Mariana
Continuem orando intensivamente por esse casal de
missionários. Cássio foi acometido por grave problema de
saúde. Mas Deus continua sendo poderoso para fazer
infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Os irmãos
podem acompanhar as notícias no grupo da igreja no
WhatsApp.

Domingo Machado
Será no próximo domingo. Se você sentir direcionamento de
Deus e quiser contribuir financeiramente com a obra
missionária, traga sua oferta nesse dia.

Dia do Missionário
É comemorado no dia 10 de maio pela UIECB. A data é alusiva
à chegada do casal missionário Robert e Sara Kalley ao Brasil,
cujo trabalho evangelístico resultou na nossa denominação.

O Cristão
Encontra-se no expositor
próximo à porta de entrada a
edição mais recente do jornal
oficial da nossa denominação.
Nele há matérias edificantes.
Apanhe o seu e boa leitura.

Campanha Mundial de
Oração
De 5 a 14 de maio de 2016.
“Você consegue imaginar 200
milhões de pessoas orando
em um mesmo período ao
redor do mundo? E o
crescimento só continua. Em
2016 são esperados mais de
210 países participantes. Vale
lembrar
que
a
ONU
reconhece oficialmente 223
nações. Falta muito pouco
para que todos se derramem
aos pés de Jesus. Isto é a
Campanha
Mundial
de
Oração!” Saiba mais em
http://www.cmo.org.br.

Bem-Vindos!
Estão de volta os irmãos que
participaram do congresso da
Sepal na semana passada.
Sejam bem-vindos!

Boletim Dominical nº 19/16, 8 de maio de 2016.

Noite de Treinamento
e Aconselhamento
A próxima sexta-feira estará
reservada
para
essas
atividades, conforme acordado
em assembleia. Líderes de
departamentos e conselheiros,
mãos à obra!

Obras no Templo
Já
estão
quase
sendo
finalizadas. Mais alguns ajustes
e o revestimento das paredes
terminará. Contamos com a
paciência e o zelo dos irmãos
para que o investimento feito
não seja desperdiçado.

Motivos de oração
 Oremos por Lília, que é
esposa do Pr. Cleber Alho, lá
de Analândia-SP, a qual
passará por cirurgia em
breve.
 Pelos presbíteros Luciano e
Evaldo (este é da IEC de
Cristalina-GO), que serão
submetidos ao processo de
ingresso no quadro de
ministros
da
nossa
denominação. A primeira
prova será dia 28 de maio.
 Pelos que ainda sofrem com
enfermidades, como as irmãs
Marly Santos e Flávia
Marendaz, por exemplo.
 Pela família do Pr. Hilário.
 Pela nossa irmã Alexandra e
sua família.
 Pelos nossos irmãos Daniel e
Juliete.
 Pela compra de um veículo
para a igreja, em substituição
ao atual.

“Por isso o homem pai e mãe e se une a sua mulher,
tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o
homem e a sua mulher, estavam nus, e não se
envergonhavam” (Gênesis 2:24-25)
Pare um pouco e pense bem sobre essas palavras, porque nelas
nós temos resumidamente as bases do casamento conforme o plano
original de Deus. Eis aqui a declaração mais clara na Bíblia sobre o
casamento. É tão importante que Jesus citou esta passagem em
Mateus 19:5 e Marcos 10:7. Em Efésios 5, Paulo também se referiu a
ela. Neste trecho nós temos quatro pilares que são o alicerce de um
casamento feliz. Cada um destes pilares é absolutamente necessário
para que haja harmonia e felicidade no lar.
“Por isso deixa o homem pai e mãe”. Aí está o primeiro pilar.
Para que o novo relacionamento floresça, há necessidade de um
“deixar” emocional por parte dos recém-casados. [...] É fundamental
que tanto o homem como a mulher cortem o cordão umbilical,
rompam os laços de dependência emocional dos seus pais. Antes do
casamento, os pais dão segurança, proteção e sustento material.
Depois, porém, o novo casal assume as funções de marido e esposa.
Este “deixar” é tão importante que Deus o menciona antes de falar
sobre a união matrimonial. Isto não quer dizer que os recém-casados
devam abandonar ou deixar de respeitar e honrar os seus pais, mas
significa que eles precisam dar outro enfoque à vida, tendo o cuidado
de suprir as necessidades um do outro. Em outras palavras, se você
não estiver disposto a deixar seus pais, sua profissão, seus “hobbies”,
você nunca poderá desenvolver a experiência de “se unir”, que Deus
planejou para o casal.
O segundo pilar está contido nas palavras “se une à sua mulher”.
A palavra “une” significa cimentar e indica a natureza permanente do
casamento. As duas pessoas estão coladas uma na outra. Estão mais
perto um do outro do que qualquer outra coisa. Por isso, qualquer tipo
de separação é muito doloroso. Por exemplo, o que acontece se você
tenta separar duas folas de papel coladas uma na outra? É
praticamente impossível. No plano original de Deus, o casamento era
uma instituição permanente, “até que a morte os separe”. Não até
que a sogra os separe, não até que a amante os separe, nem até que a
profissão os separe, nem até que a discórdia os separe, mas “até à
morte”.
Na nossa sociedade de “amor livre” precisamos bradar a
importância e a permanência do casamento. Aliás, é interessante esta
expressão “amor livre”. Na verdade é uma contradição porque amor
que é livre não é amor. E, se é amor, não é livre. É comprometido com
alguém.
Infelizmente, em nossos dias, o conceito de laços permanentes
no casamento está sendo insidiosamente desmoronado. Mas não foi
este o plano inicial de Deus. Estes laços matrimoniais não são como os
laços de fitas que amarram os presentes bonitos do casamento, mas
são laços de aço forjados pelo calor, forjados através das crises e
tribulações e da confirmação constante dos compromissos e votos do
casamento. [...]
(Jaime Kemp. Quatro pilares de um lar harmonioso.
In: Sua família pode ser melhor. Editora Sepal, 1988, págs. 18 a 20)

ESCALA DE SERVIÇOS E DONS

ANIVERSARIANTES DE MAIO

SERVIÇOS/DONS
HOJE
PRÓXIMO DOMINGO
Pregador(a) da manhã
Pb. Luciano
Pr. Albert
Pregador(a) da noite
Pr. Albert
Pr. Hilário
Dirigente da noite
Pr. Albert
Pb. Ricardo
Oficial de Plantão
Pb. Jorge
Dc. Gilberto
Pb.Wanderson/Dc.Gilberto
Pb.Wanderson/Dc.Gilberto
Oficiais de Música
Operador de Som
Renan*
Renan*
Operador de Multimídia
Júlia*
Flaviane*
Portaria
André/Julianne
Samuel
Cantina
Observar a escala
Observar a escala
(*) – 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: Lidiane
Das 19h20 às 19h40: Lídia Araújo
Das 20h20 às 20h40: Lina
Das 19h40 às 20h00: Lídia Gimenes
Das 20h40 às 21h00: Mylene
(*) – Comparecem no ensaio do ministério de louvor aos domingos, às 17h30.

Outros Trabalhos da Semana
Quarta-Feira (19h30)
Sexta-Feira (20h)
Estudo Bíblico e Reunião de Oração
Treinam./Aconselham.
Preletor/Pregador
Pr. Hilário
Líderes de Departamentos e
Conselheiros
Dirigente
Dca. Ozanilda
Som/Multimídia
Renan/Ernesto
-

Dia

Aniversariantes

1º Leylane dos Santos Gimenes
4 Flávia Cristina Lourenço Marendaz
5 Joyce Rodrigues de Araújo
6
7
8
13
14
26
28
30
31

Ilmair Ferreira Mourão
Daniele Nunes Henrique Silva
Helene dos Reis Amorim
Mylene Ozório Correa Fernandes
Michel Gonçalves Goulart
Dca. Rosa Amélia Cintra e Silva
Célia Rodrigues da Cruz
Isaac Machado Pinzan
Cas. Pb. Márcio e Rosélia(29)
André Ricardo P. D. dos Santos

“Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso
Deus; confirma sobre nós as obras das
nossas mãos, sim, confirma a obra das
nossas mãos”(Salmo 90.17)

Ofícios
Domingo

Quarta-feira

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

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

1ª e 3ªSextas-feiras

2ª e 4ª Sextas-feiras

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 eDca. 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 72980-000 - 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 Luís 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.
Mis. Raquel Villela Alves – É missionária local em apoio à Missão ALEM e projetos
para Missões Transculturais.

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.
SS – É missionária da Missão ALEM em projetos transculturais para tradução
da Bíblia em povos não-alcançados.

Agenda e Datas Magnas 2016
Data

Horário

10 mai (ter)
13 mai (sex)
14 mai (sab)

19h30
19h00
22h00
09h00
Dia
-

15 mai (dom)
20 mai (sex)
21 mai (sab)
26 mai (qui)
28 mai (sab)
29 mai (dom)

Evento
MAIO
Dia do Missionário (Chegada de Robert Kalley ao Brasil)
Início do Congresso de Jovens
Congresso de Jovens
Domingo Machado
Encerramento do Congresso de Jovens
Vigília de Oração até às 0h
Reunião da Junta Geral (RJ)
Feriado Corpus Christi
Treinamento Federação Mulheres – Enc. Mês do Lar
Comemoração do aniversário do Isaac
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