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Pastoral

Cuidado com o que chega aos seus ouvidos
“...Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo a
tua casa, para que como pão e beba água...” (1 Rs 13.18)

Os fatos narrados em 1 Re 13 nos chamam a atenção por vários motivos, um deles é a
morte do profeta que, cumprindo cabalmente seu ministério naquela ocasião, anunciou a
sentença de Deus contra o reinado de Jeroboão, um homem que se desviou completamente
da presença do Senhor (vv. 33-34). Ao incentivar a idolatria em Israel e ao desempenhar
funções sacerdotais – para o que não havido sido chamado –, Jeroboão deu provas de sua
obstinação e desobediência. É interessante notar que o tal profeta se dirigiu ao “altar” e não
diretamente a Jeroboão (v. 2), talvez indicando que o diálogo entre Deus e o rei estava
seriamente prejudicado.
A morte do profeta, por mais que nos cause perplexidade, deve ser entendida como um
sinal claro da repreensão de Deus contra toda e qualquer forma de desobediência à sua
Palavra. Se o Senhor adverte e pune até mesmo um servo seu, quão mais rigoroso ele será
com aqueles que deliberadamente continuam mergulhados em pecados, vivendo como se não
precisassem prestar contas de sua vida ao Criador do universo. Paulo também advertiu os
gálatas sobre isso: “Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o homem
semear, isso também colherá.” (Gl 6.7). Por meio da morte do profeta e de outros sinais
relatados no texto (vv 3-5), Deus tentou despertar a atenção do rei, mas Jeroboão manteve-se
irredutível, apesar de uma sensação inicial e passageira de temor (v. 6).
O profeta que saiu de Judá não transgrediu em sua mensagem, ele foi fiel ao que Deus o
havia mandado dizer. Porém ele foi relapso em sua conduta, o que lhe custou a própria vida.
O profeta já havia rejeitado o convite do rei para que ambos almoçassem juntos (vv. 7-10).
Provavelmente esse foi mais um daqueles convites mal-intencionados que às vezes eu e você
também recebemos. No Oriente, compartilhar uma refeição com alguém é sinal de amizade e
de apoio. O profeta não queria se associar a um rei perverso nem dar a impressão de que
apoiava suas atitudes pecaminosas. Em ocasiões semelhantes, eu e você precisamos aplicar à
nossas vidas a lição do Sl 1: “Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não
imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores! Ao contrário, sua
satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite.” (vv. 1-2).
Mas o jovem profeta fraquejou ao longo da sua caminhada. Ao ser convidado por outro
profeta mais velho (vv. 15, 18) a fazer justamente o que Deus lhe havia dito que não fizesse
(vv. 16-17), o jovem profeta sucumbiu ao apelo de um homem (v. 19). Repare que o profeta
mais velho usou o nome de Deus e mencionou até um anjo! Conta-nos a história que certo
homem disse a Charles Spurgeon que Deus havia lhe revelado que ele deveria pregar no lugar
de Spurgeon no domingo seguinte, no Metropolitan Tabernacle (Londres). Spurgeon então
respondeu: “Quando o Senhor me disse a mesma coisa, eu o aviso”. (Continua na próxima página)
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A grande lição que fica disso tudo é a seguinte: as
pessoas podem até utilizar a Palavra do Senhor para nos
ensinar, reprender, corrigir e instruir na justiça (2Tm 3.16),
mas cuidado para que as pessoas não influenciem você,
dizendo serem conhecedoras da vontade de Deus para sua
vida. O Pai ama tanto a cada um de nós que ele mesmo
procura se relacionar pessoalmente com cada filho seu, a fim
de nos revelar coisas “grandiosas e insondáveis” (Jr. 33.3)
que não conhecemos.
É verdade que há proveito em conselhos sábios. Por
exemplo, em Pv. 24.6 consta que “quem sai à guerra precisa
de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a
vitória”. Porém não há garantia de que se descobriu a
vontade de Deus apenas porque uma ideia foi aprovada por
um grupo de pessoas ou por qualquer pessoa que seja,
mesmo que seja alguém ilustre entre os demais.
Ficam aqui alguns conselhos para você que deseja
obedecer a Deus: ouça, mas retenha só o que é bom (1Ts
5.21); admita como “bom” o que está de acordo com a
Palavra do Senhor (Rm 12.2); procure relacionar-se particular
e pessoalmente com Deus (Jr 33.3); e não dê crédito a
qualquer espírito (1 Jo 4.1).
Pr. Albert Iglésia

Bem-Vinda!
Desde quinta-feira (8), está conosco a missionária Sandra
Róger. Ontem esteve na IEC de Cristalina, participando de
um congresso para mulheres, mas já está de volta. Amanhã
deverá seguir viagem. Que Deus a abençoe!

Independência do Brasil
Durante o culto noturno, faremos alusão ao dia 7 de
setembro cantando o hino nacional. A data marca um dos
fatos históricos mais importantes do nosso país.

IEC de Valparaíso
No próximo sábado (17), a igreja comemorará mais um
aniversário. O culto de gratidão a Deus será às 19h. Nossa
igreja é convidada e o coral das mulheres terá oportunidade
de louvar ao Senhor. Na ocasião, será prestada uma singela
homenagem às esposas de pastores, a cargo da FEUAF.

Martelando a Palavra
“Bem-aventurada é a nação
cujo Deus é o Senhor, e o
povo ao qual escolheu para
sua herança.” (Sl 33.12)

Grupo de Oração
Sarah Kalley
Comemorará
seu
aniversário de organização
na próxima sexta-feira (16),
às 20 h, com culto de
gratidão a Deus. Outros
esclarecimentos podem ser
obtidos
com
a
Dca.
Ozanilda.

Vigília
Está cancelada a vigília da
próxima sexta-feira, em
razão do que foi informado
logo acima.

Teologia
Os alunos que ainda estão
com pendências deverão
saná-las o mais breve
possível.
Procure
o
professor da disciplina para
saber como fazer isso.

Querido Visitante,

sua
presença alegra esta Igreja.
Que Deus o abençoe e que
Sua palavra fale ao seu
coração.
Caso
deseje,
podemos ouvi-lo. Membros
da igreja poderão visitá-lo
ou ainda podemos orar por
você e sua família. Procure
um oficial da Igreja, que
poderá ser indicado por
quem lhe recebeu na
portaria.
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Projeto Vida Nova
O Projeto Vida Nova de
Irajá-RJ estará conosco na
manhã do dia 25 (domingo).
Vão ministrar louvores e
palestras. A programação
daquele
domingo
será
coordenada pela Dca. Mara,
juntamente com a diretoria
da Escola Dominical.

Assembleia de
membros
Ocorrerá no dia 21/9
(quarta-feira), às 19h30,
quando teremos a prévia da
eleição de diretorias para
2017. Os membros da igreja
estão convocados.

Motivos de oração
Orando ainda pelo Miss.
Cássio, que vem obtendo
resultados favoráveis em
seu tratamento contra o
câncer. Oremos também
pelos demais enfermos:
irmã Marly Buccos, irmã
Ilmair (já em recuperação
do acidente que sofreu), Pr.
Emmanuel
Adewonuola
(obteve alta do Hospital de
Base no dia 3/9, após outra
cirurgia e uma sessão de
quimioterapia), pelo pai da
nossa
irmã
Maristela
(esteve
internado
no
Hospital de Base e necessita
de cuidados) e pela irmã
Flávia (com problemas na
garganta, precisa de um
diagnóstico médico para
iniciar
o
tratamento
adequado).

A Bíblia e a Criação de Filhos
“Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração;
tu as inculcarás a teus filhos...” (Dt 6.6-7).
Deus disse a Adão e Eva que frutificassem. Essa
ordenança foi cumprida e o mundo foi sendo povoado. No
Antigo Testamento, uma família numerosa era considerada
bênção divina. Já a incapacidade de ter filhos era tida como
uma vergonha, uma maldição. Atualmente, muitos casais
optam por não ter filhos ou, quando muito, ter dois ou, no
máximo, três. Porém as crianças continuam sendo
importantes para o Senhor.
Nas Escrituras, os pequeninos são considerados dádivas
de Deus e podem trazer tanto alegria quanto tristeza. As
crianças são merecedoras de amor, dignidade e respeito
como outro ser humano. Mas elas também possuem
responsabilidades: honrar e respeitar os pais e cuidar deles,
conforme Ef 6.1-3, por exemplo.
Se os pais querem filhos melhores, devem se esforçar
para serem pais melhores também, servindo de modelo para
um comportamento cristão maduro. Papai e mamãe devem
amar seus filhos, proporcionar meios para suprir as
necessidades materiais, emocionais e espirituais deles,
ensiná-los a disciplina e a justiça, sem provocar neles a ira
(Ef. 6.4).
Nem sempre as Escrituras são tão específicas nesse
assunto como alguns gostariam que elas fossem. Entretanto
existe uma passagem na Bíblia que serve como princípio
para a educação de filhos. Embora tenha sido escrita para
Israel, ela tem aplicabilidade prática na orientação de pais
que desejam criar seus filhos conforme a vontade de Deus:
Dt 6.1-7. Dessa passagem, quero ressaltar quatro princípios.
Ouvir: o bom pai deve ouvir e compreender os
mandamentos de Deus a ponto de guardá-los no coração.
Obedecer: conhecimentos não é suficiente. É preciso
cumprir a Palavra do Senhor, caso contrário os filhos
poderão demonstrar inclinação para descumpri-la também.
Amar: os pais devem amar o Senhor e se entregar
totalmente a ele, independentemente das circunstâncias.
Ensinar: o ensino deve ser diligente, reiterado, espontâneo e
pessoal.
Observe que, apesar da importância dos filhos, a ênfase
recai sobre os pais. (continua no próximo boletim).

ESCALA DE SERVIÇOS E DONS

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO

SERVIÇOS/DONS
HOJE
PRÓXIMO DOMINGO
Pregador(a) da manhã
Pr. Albert
Pr. Albert
Pregador(a) da noite
Pr. Albert
Pr. Albert
Pb. Jairo
Pb. Ricardo
Dirigente da noite
Oficial de Plantão
Dc. Gilberto
Pb.Wanderson
Pb.Wanderson/Dc.Gilberto
Pb.Wanderson/Dc.Gilberto
Oficiais de Música
Operador de Som
Diego*
Ernesto*
Operador de Multimídia
Gabrielly*
Júlia*
Portaria
Alexandra
Samuel
Cantina
Cristian e equipe
Verificar a escala
(*) – Comparecem ao ensaio do Ministério de Louvor, às 17h30
Porteiras e Porteiros de Oração (durante o culto noturno)
Das 19h00 às 19h20: Daniella Lima
Das 20h00 às 20h20:Lídia Araújo
Das 19h20 às 19h40:Dina
Das 20h20 às 20h40:Lídia Gimenes
Das 19h40 às 20h00:Ismael Torres
Das 20h40 às 21h00:Lidiane
Outros Trabalhos da Semana
Quarta-Feira (19h30)
Sexta-Feira (20h)
Estudo Bíblico e Reunião de Oração
Culto de Gratidão a Deus
Pr. Albert
Preletor/Pregador
Grupo de Oração
Sarah Kalley
Dirigente
Selma
Som/Multimídia
Renan
-

DIA
1º
4
7
8
9

NOME
Edlaine Gomes da Silva Ferreira
Rachel Machado Calaço
Patrícia Henrique dos Santos Batista
Elisângela Henrique dos Santos
Ana Lima de Fontes
Luciana de Medeiros Machado Pinzan
Cristina Delmontes Pereira de Jesus

16
17

Bernardo Wilson Souza Silva
Almyr Sousa Cintra Afonso
Arthur Farias dos Santos
Pb. Wanderson Lima de Amorim
Lauren Arais Soares
Pr. Luciano José Bispo da Graça
Rodrigo e Nícia Souza (casam: 10 anos)
Rosana Fontes Moreira
Diego José Fernandes Cabral

18

Talita Alves Rodrigues Lourenço

19
21

Evanilse Soares de Almeida
Francisco e Uilima Rodrigues (cas: 6 anos)
Pb. Jorge Eduardo Souza Bonacorso
Julianne Menezes Smith
José Uilas e Paula (cas.4 anos)
Vagner e Angelita Fortes (cas:17 anos)

12
13
14
15

24
25

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

2ª e 4ª Sextas-feiras
Treinamento por Departam. 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 - GO
CEP 72980-000 - Tel. (62) 98509-3477

Congregação de Santa Maria – DF

Congregação de Florianópolis – SC

Pr. Lúcio Martins S. Neto
QR 315, Cj. E, Lt. 1 - Santa Maria Norte - DF
CEP: 72545-500 - Tel. (61) 99622-2642

Pr. Luciano José Bispo da Graça
Rua Luís Gonzaga Valente, 606 -Capoeiras - Florianópolis - SC
CEP 88090-020 - Tel. (48) 9602-1415

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

16 set (sex)
18 set (dom)
21 set (qua)
23 set (sex)
24 set (sab)
25 set (dom)

20h00
19h00
19h30
20h00
-

Evento
SETEMBRO
Culto de Aniversário do Grupo de Oração Sarah Kalley
Domingo Machado – Missões
Assembleia de Membros (prévia eleição)
Culto de gratidão a Deus pela formatura da Naninha
Curso de Liderança Feminina (COUAF/FEUAF
Eleição de Diretoria/Com. Exam. Contas/Escola Dominical 2017

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

