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Pastoral

Confie sua vida a Deus
“Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a
cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando
arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama.” (Sl 127.1-2)

Não existe trabalho humano ou mesmo qualquer sacrifício nosso capaz de realizar algo
que realmente seja significativo, a menos que a bênção de Deus esteja presente e que o
próprio Senhor seja tanto o edificador quanto o protetor dos nossos projetos. É isso que nos
ensina o Salmo 127.1-2.
Certa ocasião, o Senhor Jesus fez uma pergunta desafiadora: “Qual de vós, por ansioso
que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?” (Mt 6:27). E é verdade! Quem
de nós pode garantir que estará vivo amanhã, por exemplo? Isso deveria nos fazer
reconsiderar nossas prioridades, nossos projetos e nossas estratégias para realizá-los.
Quer estejamos construindo um edifício ou uma carreira profissional, quer estejamos
construindo uma família ou uma igreja, a verdade é que não poderemos ser bem-sucedidos
sem a ajuda do Senhor (v.1). Foi o próprio Jesus Cristo quem disse: “Sem mim nada podeis
fazer” (Jo 15:5). Nossos planos, nosso conhecimento, nosso dinheiro, nossa eloquência, nada
disso significa coisa alguma sem a bênção de Deus sobre nós!
E não basta apenas construir, é preciso proteger aquilo que se constrói. Quantos prédios
desabam porque foram mal construídos? Quantos profissionais assistem ao término de suas
carreiras porque não resistiram à corrupção, por exemplo? Quantas famílias e quantos
casamentos são desmantelados por causa do adultério, da violência dentro lar, do álcool e das
drogas? Quantas igrejas e quantos líderes já estão desacreditados por causa da ganância, da
vaidade e da mentira?
Construir e não proteger é insensatez! E não há proteção melhor do que aquela
proporcionada por Deus (v.1). Somente Deus pode nos proteger da perversidade dos homens
maus deste mundo. Somente Deus pode nos proteger contra as investidas do Diabo. Somente
Deus pode nos proteger do juízo final que virá sobre a vida de todo homem que não se
arrepender dos seus pecados.
Enquanto o verso 1 nos adverte contra o excesso de confiança em nós mesmos, o verso 2
chama nossa atenção para o excesso de atividades que acabam virando um fardo pesado
demais: “Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O
Senhor concede o sono àqueles a quem ama”. Devemos trabalhar diligentemente, mas
devemos confiar na provisão de Deus para nossa vida e para nossa família. Quem é servo de
Deus pode crer que o Senhor se manifestará e o ajudará: “Ele viu os discípulos remando com
dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles,
andando sobre o mar; e estava já a ponto de passar por eles”. (Mc 6.48) (Continua na próxima página)
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O rei Salomão recebeu um nome especial de Deus:
“Jedidias” (amado pelo Senhor), conforme se verifica em 2
Sm 12.25. Todo o povo de Deu pode ter a certeza de que é
amado pelo Senhor também. O apóstolo Paulo tinha essa
mesma convicção ao escrever para os cristão em Roma: “A
todos os que em Roma são amados de Deus e chamados
para serem santos: A vocês, graça e paz da parte de Deus
nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo” (Rm 1.7).
Pr. Albert Iglésia

Eleito
O Pr. Albert Iglésia foi eleito no domingo passado pastor da
IEC de Soteco, em Vila Velha-ES. Ele agradece o apoio e as
orações que recebeu dos irmãos e informa que as tratativas
para os demais atos decorrentes da eleição estão ocorrendo
em conformidade com aquela igreja e a IEC de Brasília.
Outras informações serão transmitidas oportunamente.

Assembleia de Membros I
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.

Assembleia de Membros II
Esta será no dia 25/9 (domingo), a partir das 9h, para eleição
definitiva dos candidatos apresentados na eleição do dia
21/9. Transcorrerá durante todo o dia, como de costume, e
será finalizada concomitantemente ao término do culto
noturno. Os membros da igreja estão convocados.

IEC de Valparaíso
Comemorou ontem mais um aniversário. Parabéns! Nossa
igreja foi bem representada por alguns irmãos, e o coral das
mulheres pôde participar do culto entoando louvores a Deus.

Domingo Machado
É hoje! Você terá mais uma oportunidade de contribuir com
a obra missionária. As ofertas arrecadadas no culto noturno
serão integralmente utilizadas em favor da evangelização dos
povos, sustento de missionários, abertura de campos etc.
Nada será empregado na igreja local. Mas apenas contribua
se você sentir paz no coração para fazê-lo.

Martelando a Palavra
“Como ribeiros de águas
assim é o coração do rei na
mão do Senhor; este,
segundo o seu querer, o
inclina.” (Pv 21.1)

Culto de Gratidão a
Deus
Será na próxima sexta-feira,
às 20h, em nosso templo,
alusivo à formatura da
nossa irmã Alexandra, que
se graduou em Pedagogia.
Você é convidado!

Esposas de Pastores
No
dia
15/9,
nossa
denominação comemorou o
dia delas, cujo auxílio é
sobremodo importante no
exercício do ministério
pastoral. Em nossa região,
ontem lhes foi prestada a
devida homenagem durante
o culto realizado na IEC de
Valparaíso. Parabéns!

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.

Motivos de oração
Orando 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
(internado no Hospital de
Base) e pela irmã Flávia
(com problemas no sistema
digestivo,
precisa
de
tratamento). Orem ainda
pelo retorno do Pr. Hilário,
previsto para o dia 19, após
um breve período em uma
viagem
missionária
na
Espanha Espanha. Oremos
pela irmã Lívia e pelo Pb.
Jorge. Orem pela eleição
que ocorrerá no próximo
Domingo. Que Deus opere
nos corações e nas mentes
dos membros que irão
votar. Orem pela IEC de
Cristalina.

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).
Às vezes, pais e filhos discordam sobre o que de fato se
constitui num problema familiar. Um pai pode entender, por
exemplo, que a desobediência é uma causa de estresse na
família. Todavia seu filho pode não entender a questão da
mesma forma. Outras pessoas também podem achar que
uma criança tem um problema, mas os pais dela podem não
concordar com isso. Embora essas divergências sejam
possíveis, há sempre alguns aspectos que precisam ser
levados em consideração quando o assunto é criação de
filhos.
Minimizar ou exagerar a importância dos aspectos
espirituais. A Psicologia quase nunca admite a importância
do desenvolvimento espiritual na infância. Mas a Bíblia
aborda essa questão de forma diferente. O Salmo 78.1 é um
exemplo de que os filhos devem receber instrução espiritual
para aprender a ter fé em Deus, lembrar sua fidelidade e
não se tornarem desobedientes, rebeldes ou teimosos. Mas
também não é saudável a educação religiosa que apresenta
Deus como um disciplinador perverso, inflexível e avesso ao
diálogo. Deus é uma pessoa e como tal ele quer se relacionar
com outras pessoas. Ele é o criador do universo, mas
também se dispõe a ouvir suas criaturas. Ele estabelece a
justiça, mas também é infinito em amor e misericórdia. Ele
pune os perversos, mas perdoa os que se arrependem.
Instabilidade no lar. Pais que não conseguem lidar
adequadamente com circunstâncias de estresse ou que não
mantêm um bom relacionamento um com outro podem
levar seus filhos a se sentirem ansiosos, culpados e irritados.
Eles podem ficar ansiosos por notarem que a estabilidade do
lar está ameaçada. Podem se sentirem culpados por
entenderem que eles são a causa dos problemas familiares.
Podem ficar irritados porque, geralmente, são postos de
lado, esquecidos e, às vezes, manipulados para tomarem
partido em favor do pai ou da mãe.
Há casos em que o surgimento de problemas não
deriva de alguma falha dos pais, que se culpam muitas vezes
quando seus filhos se rebelam ou optam por um mau
caminho. Mesmo que os pais fossem perfeitos, ainda
haveria a possibilidade de ocorrerem falhas no caráter dos
filhos, pois cada um tem sua própria natureza pecaminosa.

ESCALA DE SERVIÇOS E DONS
SERVIÇOS/DONS

HOJE

Pregador(a) da manhã

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO

PRÓXIMO DOMINGO
Assembleia / Projeto
Vida Nova de Irajá-RJ
Pr. Hilário
Pb. Jorge
Dc. Gilberto

Pr. Albert

DIA
1º

Pregador(a) da noite
Pr. Albert
Pb. Ricardo
Dirigente da noite
Oficial de Plantão
Pb. Wanderson
Pb. Wanderson/Dc. Gilberto Pb. Wanderson/Dc. Gilberto
Oficiais de Música
Operador de Som
Ernesto*
Diego*
Operador de Multimídia
Júlia*
Juliete*
Portaria
Samuel
Dc. Aurélio
Cantina
Verificar a escala
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: Mara
Das 20h00 às 20h20: Nice
Das 19h20 às 19h40: Lina
Das 20h20 às 20h40: Ozanilda
Das 19h40 às 20h00: Mylene
Das 20h40 às 21h00: Selma
Outros Trabalhos da Semana
Quarta-Feira (19h30)
Sexta-Feira (20h)
Estudo Bíblico e Reunião de Oração
Culto de Gratidão a Deus
Pr. Hilario
Preletor/Pregador
Formatura da Alexandra
Dirigente
Dca. Aryette
Som/Multimídia
Renan
-

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

21 set (qua)
23 set (sex)
24 set (sab)
25 set (dom)
9 out (dom)

19h30
20h00
21h

Evento
SETEMBRO
Assembleia de Membros (prévia da 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
Aniversário do Bernardo (3 anos), após o culto noturno.

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

