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Celebrando uma aliança com Deus (Gênesis 17:1-27) 

Na Bíblia, circuncisão é sinônimo de aliança, de pacto (Gn 17.11). Entretanto não é uma aliança 
comum, que envolve pessoas comuns e que pode ser feita de maneira comum. Mas é uma aliança 
que envolve o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Aquele que pretende participar dessa aliança 
deve observar atentamente suas características e cumprir fielmente os seus princípios básicos, para 
que não a quebre e arque com as devidas consequências, inclusive com a morte, como aconteceu 
com o povo que saiu do Egito (Êx 12.37). 

Andar na presença de Deus e ser perfeito (v. 1). Abrão, Sarai e Agar agiram precipitadamente, 
em desacordo com Deus. Motivados pela angústia e ansiedade, cederam às suas paixões. Não 
esperaram com paciência no Senhor. Desrespeitaram o tempo de Deus. Por isso ali houve confusão, 
desprezo, humilhação (Gn 16.1–6). Com isso, tiveram dificuldades para estar na presença de Deus. 
Havia necessidade de um conserto, para que pudessem provar a boa, perfeita e agradável vontade de 
Deus (Rm 12.2). 

Humildade e dependência (v. 3). Abrão, ao ouvir a exortação de Deus, não tentou dar desculpas 
esfarrapadas nem agiu com arrogância, vaidade, soberba, autossuficiência. Simplesmente, Abrão se 
prostrou, como sinal de humildade, reconhecendo a soberania, da majestade e o senhorio de Deus 
sobre a sua vida. Abrão parou para ouvir a voz de Deus, na tentativa de agir segundo a vontade do 
Altíssimo e não mais segundo a sua própria vontade. 

Mudança (v. 5). Diante da humildade de Abrão para ouvir a voz de Deus e da sua disposição 
para tentar ser perfeito e andar na presença do Todo-Poderoso, Deus entra em aliança com ele (v. 4). 
Repare que o próprio Deus muda o nome de Abrão para Abraão. A mudança de nome tem uma 
significação muito mais profunda do que parece. A mudança significa uma nova época, uma nova 
vida, um novo começo. Hoje, essa mudança se caracteriza em nossas vidas por meio de novos 
pensamentos, palavras e atitudes. Tudo deve ser feito novo (2ª Co 5.17). 

Continuidade (v.7). Qualquer aliança (objeto) é um elo contínuo, sem limites de início e 
término. A aliança que Deus nos propõe, ao contrário do que muitos pensam, não é momentânea, 
que deve ser considerada somente quando estamos em dificuldades e precisando de uma 
providência divina, ou mesmo quando estamos na igreja, nos dias de culto (Is 43.2). A aliança que 
Deus nos propõe é eterna. Assim, as nossas atitudes podem nos levar à vida eterna ou à morte 
eterna. 

Obediência e Fidelidade (v. 14). No momento em que alguém quebra algum desses princípios, 
ficam caracterizadas a desobediência e a infidelidade à aliança de Deus. No Velho Testamento, tempo 
da Lei, as pessoas pagavam com a morte física. Hoje, no Novo Testamento, tempo da graça, as 
pessoas normalmente pagam com a morte espiritual. Mas não está completamente descartada a 
possibilidade da morte física. O que Paulo diz em 1Co 11.30 constitui um exemplo disso. 

Você gostaria de estabelecer uma aliança com o Deus do universo? Se você quer isso, reflita 
sobre o texto seguinte: “Porém Samuel disse: Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em 
holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do 
que o sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura de carneiros” (1Sm 15.22). 
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Assembleia de Membros 
Hoje, a partir das 9h, ocorrem as assembleias 
ordinária e especial. Na primeira, trataremos 
de assuntos de rotina, como prestação de 
contas, parecer do Conselho Fiscal, rol de 
membros, aprovação de atas anteriores, 
atividades da igreja no fim de ano etc. Na 
segunda, faremos as eleições necessárias e 
previstas no novo estatuto: oficiais, Diretoria 
Administrativa, Conselho Fiscal e 
Departamentos, para o biênio 2017-2018. 
 

Justificativa de Faltas 
Os irmãos que não puderem participar das 
assembleias devem justificar suas ausências, 
para não caracterizar falta, conforme prevê 
nosso estatuto. Converse com o pastor se 
você precisar. É dever dos membros votantes 
frequentar regularmente as assembleias 
gerais da igreja (art. 17). 
 

Adolescentes, Jovens e Homens 
Estão de parabéns pela iniciativa e realização 
do culto que prestaram a Deus. Sejam firmes, 
inabaláveis e sempre abundantes na obra do 
Senhor (1Co 15.58) e vocês experimentarão 
as recompensas prometidas pelo Senhor em 
sua Palavra. 
 

Natal 
A fim de que as famílias possam se planejar 
melhor, informamos que não haverá 
atividade na igreja no dia 24 (sábado) nem na 
manhã do dia 25 (domingo). Mas à noite 
estaremos juntos celebrando o Senhor com 
nossa Cantata, a partir de 19h30. 

 
Fim de Ano 
No dia 31 (sábado), nosso culto começará às 
22h. O pastor solicita a participação dos 
departamentos e das Uniões para que 
possamos tributar a Deus nossa gratidão por 
mais um ano em que ele nos sustentou. Após 

o culto, teremos um momento de 

confraternização. As diaconisas Kelen, Regina 

e Nícias e as irmãs Maria Catrinque e Flávia 

estão responsáveis pela organização da ceia. 

Colaborem com elas para termos uma noite 

agradável de comunhão fraternal, honrando 

e louvando a Deus. Na manhã do dia 1º 

(domingo), também não haverá atividade na 

igreja. 

 

Uniões 
Já elegeram as suas lideranças para o biênio 

2017-2018. No culto do dia 31, daremos 

posse a todos os eleitos. 

 UAF: Dca. Regina (presidente), Flávia 

(vice-presidente), Dca. Nícias (secretária), 

Jaqueline (segunda secretária) e Paula 

(tesoureira). 

 UHEC: Pb. Pedro Júnior (presidente), 

Ladário (vice-presidente) e Cloves 

(secretário e tesoureiro). 

 UMEC: Bruna (presidente). 

 UAC: Mylena (presidente). 

 

Estudo da Carta a Filemom 
Teve seu início adiado para a próxima sexta-
feira, em virtude da viagem do pastor e da 
sua família. Você está disposto a abrir mão 
dos seus direitos e a assumir prejuízos para 
que o Reino de Deus se estabeleça? 
 

Motivos de Oração 
 Pela transferência do Pr. Albert. 

 Pelos irmãos que estão fracos na fé e 

necessitam de fortalecimento. 

 Pelo nosso sofrido país, que vive uma crise 

em todos os aspectos. 

 Pelas decisões da igreja com vistas ao 

próximo ano. 

 Pelas famílias da igreja. 
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Nossas Leis e Doutrinas 

SÍNTESE DOUTRINÁRIA DA UNIÃO DAS IGREJAS EVANGÉLICAS 
CONGREGACIONAIS DO BRASIL1 

Introdução2 

A década de 1990 foi um marco na história do protestantismo brasileiro. A igreja evangélica 
registrava um excepcional e vigoroso crescimento numérico em seu rol de membros. As ênfases e as 
abordagens nas áreas de “louvor e adoração” influenciaram a liturgia dos cultos da maior parte das 
denominações, inclusive a das históricas. Movimentos como “batalha espiritual”, “nova era”, “cura 
interior”, “dente de ouro” entre outros geraram polêmicas e produziram divisões nas congregações. 
Esse período também ficou conhecido como “período dos testemunhos”. Artistas famosos circulavam 
pelas igrejas falando de sua conversão. 

Surgiu então a necessidade de uma reflexão teológica sobre um dos fenômenos mais 
característicos da época: a manifestação dos dons espirituais nos contextos litúrgicos das igrejas 
históricas. Muitas se viram “invadidas” pelos dons do Espírito Santo e precisaram repensar seus 
princípios quanto a essa questão. 

Nós, congregacionais, nos reunimos em Águas de Lindoia (SP), em 1995 (centro da década), para 
refletir sobre a situação e produzir o que hoje conhecemos como “Síntese Doutrinária”, um 
documento tão importante, forjado em meio a tantas tensões, que não pode ser esquecido. O 
plenário da histórica 43ª Assembleia Geral aprovou o que hoje deve figurar como um dos diplomas de 
pensamento teológico definido pelos congregacionais filiados à União das Igrejas Evangélicas 
Congregacionais do Brasil (UIECB) sobre os dons espirituais. 

 
DONS DE CURAR E CURA DIVINA 

“Cremos na contemporaneidade dos dons de curar; tais dons são 
concedidos à Igreja hoje pelo Espírito Santo, segundo a Sua Soberana 
Vontade, sem limitação de tempo e definição de circunstâncias, conforme 
1 Coríntios 12:7-9.” 

 Não encontramos na Bíblia base para negar a contemporaneidade dos dons de curar. Textos 
considerados como apoio para afirmar a não contemporaneidade de tais dons recebem outra 
interpretação. 

 O fato de que Filipe também exerceu dons de curar (At 8:4-7), sendo diácono e não fazendo 
parte do colégio apostólico, é prova de que os dons foram dados por Deus não somente aos 
apóstolos, para credenciar ou autenticar o ministério apostólico, enquanto se processava a 
formação do cânon bíblico. Assim, não encontramos em 1 Coríntios 13:8-13 apoio para a 
negação da contemporaneidade dos referidos dons ou de quaisquer outros dons espirituais. 

 O trecho “o que é perfeito” (1 Co 13:10) não se refere à conclusão do cânon bíblico, como 
alegam aqueles que não acreditam na contemporaneidade dos dons, mas à Pessoa de Cristo e à 
Sua volta, quando então Ele será visto “face a face” (1Co 13:12). (continua...)  

                                                 
1
 Fonte: http://uiecb.com.br/a-uiecb/doutrina/sintese-doutrinaria/, com adaptações. Acesso em 14/1/2014. 

2
 Este texto é uma compilação do “prefácio” escrito pelo pastor Idauro Campos e da “introdução” escrita pelo pastor Neucir Valentim 

em Síntese Doutrinária da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil (Neucir Valentim. Rio de Janeiro: Artes 

Digitais, 2010, págs. 5-7 e 9-11), com adaptações. 

http://uiecb.com.br/a-uiecb/doutrina/sintese-doutrinaria/
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ESCALA 
Serviços 18/12/16 Quarta Sexta 25/12/2016 

Dirigente da manhã Assembleia – – – 

Dirigente da noite Dc. Luís Dca. Izabel Pr. Albert Prog. Especial: 
Cantata de Natal Pregador(a) da noite Pr. Albert – – 

Oper. de som* Carlinhos/Gilmar André Arthur Carlinhos/Gilmar 

Oper. de multimídia.* Bruna – Aline Dc. Rafael 

Recepção Dca. Kélen Bráulio Pb. Pedro Júnior Flávia 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Flávia 19h45: Williana 20h00: Marina 

20h15: Luís Eduardo 20h30: José Francisco 20h45: Aline 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 

 

OFÍCIOS 
Domingo Segunda-Feira Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

EBD: 9h 
Culto: 19h30 

Reunião dos 
Adolesc.: 19h30 

Oração no Templo: 
19h30 

Estudo Bíblico: 
19h30 

Ensaio do Ministério 
de Louvor: 16h 

Semana de Oração no Templo: toda primeira semana completa de cada mês. 

 

AGENDA E DATAS MAGNAS 
(Fale com o pastor caso queira reservar uma data especial) 

Mês Dia Horário Evento 

Dezembro 

18 9h Assembleia de membros 

22 19h30 Ensaio para a Cantata de Natal 

25 19h30 Culto (Cantata de Natal) 

31 22h 
Culto (Ano Novo; Posse dos Eleitos para o Biênio 2017-2018; Ceia de 
Confraternização) 

Janeiro 

1º 19h30 Culto com Santa Ceia 

20 - Dia do Jornal O Cristão 

30 - Aniversário da IEC em Soteco 

Fevereiro 

5 
9h Reinício das aulas da Escola Dominical no formato tradicional 

19h30 Culto com Santa Ceia 

6-10 19h30 Semana de oração no templo 

11-12 19h30 Culto de gratidão pelo aniversário da IEC em Soteco 

 

ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 

4 Cloves e Dca. Regina (casamento) 

8 

Pedro Rosa e Luísa Célia (casamento) 

Rafael Tomazini e Adriana (casamento) 

Eduardo Garcia 

12 Dca. Nícias Rosário 

13 Vítor 

15 Paulinho e Paula Bonates (casamento) 

17 Nasser e Williana Grhiazi (casamento) 

20 Eduardo e Christiane Tomazini (casamento) 

25 Natália Manoela 

30 Dc. Luís Carlos 

31 Guilherme 

  
(Fale com a secretária da igreja caso seu nome não esteja 

relacionado entre os aniversariantes do mês.) 

ACONSELHAMENTO PASTORAL 

Domingo 
Gabinete: após a EBD; a partir de 
18h15; e após o culto noturno. 

Sexta 
Gabinete: a partir de 18h15; e após 
o estudo bíblico. 

Sábado 
Gabinete: em horário a combinar. 
Visitas: em horário a combinar. 

Outros 
dias 

Conforme sua necessidade. Anote 
os contatos: (27) 99781-8387, (61) 
99271-0472 (WhatsApp) e 
albert.iglesia@hotmail.com. 

 
 
 
 
 
 
 

Visitante, seja bem-vindo! Sua presença é um 
prazer. Volte sempre. 

mailto:albert.iglesia@hotmail.com

