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Quando a união não faz a força 

O apóstolo Paulo pregou veementemente sobre a importância da unidade da igreja (1Co 1:10-
17). Esse tema exigiu dele profundas exortações aos irmãos de Corinto. Aquela não foi a primeira vez 
que Paulo tratou dessa matéria, e ele não era o único a se preocupar com a unidade do corpo de 
Cristo (cf. At 15-1:35). Mas há um tipo de unidade que é nociva ao cristianismo e deve deixar o povo 
de Deus alerta. Refiro-me à unidade mundial indicada em Ap 17:13: “Têm estes um só pensamento e 
oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem”. 

 “...um só pensamento...”. A passagem que lemos sintetiza o cumprimento de uma profecia que 
antecede a manifestação do anticristo, uma pessoa sob a influência direta e intensa de Satanás e que 
governará o mundo. Será ele o último e maior ditador de todos os tempos. A expressão destacada 
indica a unificação dos governos, das economias e das religiões. Tudo isso já se configura em nossos 
dias por meio da ONU (1945), da UE (1992), do NAFTA (1994), Mercosul (1991), APEC (1993), 
ecumenismo etc. 

Aparentemente, o mundo imagina que segue a justiça, a paz e a prosperidade por meio da 
democracia e do capitalismo. É verdade que obtivemos grandes avanços (telefonia, indústria e 
comércio, liberdade de expressão, de escolha, de ir e vir etc.); mas a humanidade continua 
padecendo do mesmo mal: o pecado, que só é extirpado de nossas vidas quando nos convertemos a 
Deus, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O melhor regime de governo sempre foi e será 
o teocrático, ou seja, aquele em que Deus dita as regras e o homem obedece. Teremos uma prova 
desse regime durante o milênio, quando Cristo reinar aqui na terra (Is 2:2-4; 11:5-9). 

“...ofereceram...”. Os reis da terra entregarão o poder ao anticristo. Será uma ação deliberada 
contra o Senhor Jesus. O ímpeto final de todas as nações é dirigido contra o Filho de Deus. Aqui 
podemos perceber a inclinação do homem natural para o pecado (Caim, em Gn 4:7; Esaú, em Gn 
25:34; 1Co 2:1 e 3:19). A que conclusões chegamos? Os poderosos das nações se opõem ao Senhor 
Jesus (Sl 2:2-3). As pessoas alheias ao senhorio de Cristo travam uma luta contra o Filho de Deus: 
“Aquele que não está comigo, está contra mim; e aquele que comigo não ajunta, espalha” (Mt 
12:30). 

As nações preferirão os “sinais, e prodígios da mentira” ao “amor à verdade”. Leia isto com 
atenção: “A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com 
maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão 
perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão Deus lhes 
envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não 
creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça” (2Ts 2:9-11; cf. 2Co 4:4). 

Reflita sobre algumas programações religiosas à luz do que diz a Palavra de Deus: “O Espírito diz 
claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e 
doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a 
consciência cauterizada” (1Tm 4:1-2). Agora compare com 1Tm 6:3-11 e diga sinceramente se é toda 
e qualquer união que Deus aprova.  
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Novo Estatuto 
Já se encontra disponível na secretaria e no 
site da igreja o novo estatuto registrado em 
cartório. Todo membro tem direito a ter uma 
cópia dele. Se você tiver interesse em obtê-la 
e não conseguir imprimi-la diretamente do 
site, procure as secretárias ou o pastor. 
 

Escola Dominical 
Hoje, a partir de 9h. As crianças e os juniores 
terão aulas normalmente. As demais classes 
se reunirão no templo, com o pastor. 
Começaremos a estudar os Sinais de uma 
igreja viva, baseado no livro de John Stott. 
Fica aqui mais uma dica de uma boa leitura 
para você. 
 

Agenda da Igreja 
O pastor solicita aos Departamentos, as 
Uniões e demais irmãos que se planejem 
para a realização de seus eventos em 2017 e 
comuniquem antecipadamente a ele, para 
que as respectivas datas sejam reservadas no 
calendário da igreja e não aconteça de haver 
sobreposição de eventos na mesma data, o 
que não é recomendado. 
 

Assembleia de Membros 
Ocorrerá hoje, às 10h20, após a Escola 
Dominical, conforme edital de convocação 
publicado também no quadro de avisos e no 
site da igreja. Os membros que não puderem 
participar devem justificar suas ausências, 
para não caracterizar falta. 
 

Estudo da Carta a Filemom 
Devido à semana de oração, a continuação 
do estudo não ocorreu na sexta-feira 
passada. Mas ele será retomado na próxima 
sexta, quando finalizaremos a introdução do 
assunto e começaremos a analisar e 
interpretar os versos que compõem o texto 
da carta. 

Convite para um cafezinho 
O pastor e sua esposa remarcarão o dia do 
cafezinho com “os senhores e as senhoras da 
melhor idade”. O encontro não ocorreu na 
última terça-feira porque a Júlia, nora do 
casal, esteve internada no hospital Praia da 
Costa durante a manhã e a tarde do mesmo 
dia. Aguardem! 
 

Culto Infantil 
Está suspensa durante o mês de janeiro a 
escala do culto infantil noturno, conforme 
informações do respectivo departamento. Os 
papais e as mamães deverão permanecer 
atentos aos seus pequeninos nesse período, 
pois as crianças permanecerão no templo. 
 

Aniversário da Igreja 
A fim de arrecadarmos subsídios para os 
cultos de gratidão pelo aniversário da igreja, 
a cantina funcionará com esse propósito aos 
domingos, durante o mês de janeiro e o 
início de fevereiro. A UAF, que está 
responsável por essa tarefa, solicitará a 
doação de alimentos para os preparativos 
dos lanches e (ou) almoços. Se você tiver 
condições, ajude. Além disso, quem quiser 
ofertar especificamente para o aniversário 
da igreja procure diretamente o tesoureiro. 
 

Pastores Davi Basílio e Davi Escodino 
O primeiro está confirmado como preletor 
dos cultos noturnos dos dias 11 e 12 de 
fevereiro. O segundo provavelmente falará à 
igreja no domingo de manhã, pois deverá 
estar conosco até o dia 13. Que sejam todos 
bem-vindos! 
 

Próximas Reuniões 
A fim de ajustarmos alguns procedimentos, 
dirimir algumas dúvidas e ouvir os irmãos, o 
pastor faz as seguintes convocações, com 
vistas às nossas atividades em 2017: 
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 Diretoria da UAF e da UHEC: dia 11/1, 
após a oração. 

 Dca. Izabel: dia 13/1, após o estudo 
bíblico. 

 UMEC e UAC: dia 15/1, às 18h15. 

 Comissão de retiro: dia 18/1, após a 
oração. 

 Mary: dia 21/1, às 18h15. 
 

Bem-Vindos! 

Estão conosco o Dc. Édson Vander (Vandinho 

para os íntimos!!!), a Missiele (sua esposa), 

Filipe e Isac (os filhos do casal). São parentes 

do Pr. Albert e da Flávia e estão de férias. 

Que Deus os abençoe! 

 

Obras 
Com a graça de Deus e a ajuda dos irmãos, 

conseguimos concluir a cobertura do espaço 

que dá acesso aos banheiros masculino e 

feminino. A Diretoria Administrativa, após 

avaliar alguns orçamentos apresentados, 

optou pelo melhor custo-benefício para a 

igreja. Parabéns! Vamos em frente, pois há 

outras melhorias que precisamos fazer. 

 

Motivos de Oração 
 Pelo aniversário da igreja, nos dias 11 e 

12/2. 

 Pela saúde do Sr. Antônio (pai da Dca. 
Izabel). 

 Pelo resultado da biópsia do Pb. Pedro 
Júnior. 

 Pela recuperação do pequeno Rafael, 
após a cirurgia. 

 Pelas consolações de Deus à família da 
Sra. Josélia, que faleceu na manhã do dia 
6. Era cristã e agora aguarda a 
ressurreição. 

 Pelos jovens e adolescentes da igreja. 

 

Nossas Leis e Doutrinas 

SÍNTESE DOUTRINÁRIA DA UNIÃO DAS 
IGREJAS EVANGÉLICAS CONGREGACIONAIS 

DO BRASIL1 

UNÇÃO COM ÓLEO (continuação) 

“Cremos que a unção com óleo sobre 
enfermos, como símbolo do poder 
curador de Deus, pode também ser 
praticada na presente época da Igreja.” 

A unção com óleo sobre enfermos é 
também simbólica, mas não simboliza 
consagração, e sim o poder curador de Deus. 
Essa prática se encontra mencionada em 
dois textos do Novo Testamento: Mc 6:13 e 
Tg 5:14, 15. 

Orientações para a prática 

À luz das Escrituras e diante dos conceitos já 
emitidos, devem-se seguir as seguintes 
orientações ao se ungir enfermos: 

 O óleo não tem, em si mesmo, poder 
curador (o poder é de Deus, que opera 
através da oração da fé, conforme Tiago 
5:14,15). 

 Não há obrigatoriedade de se ungir com 
óleo todos os enfermos pelos quais se 
intercede. 

 O ato da unção com óleo sobre os 
enfermos deve ser restrito a pastores e 
presbíteros, com base em Tiago 5:14,15. 

 A unção simbólica sobre animais e objetos 
era uma prática relativa à Lei Mosaica em 
seu caráter cerimonial, não determinada 
pelo Novo Testamento e que, por isso, 
não é recomendável aos cristãos. 

 Não procede a expressão “óleo ungido”. 

 Deve-se cuidar para que o óleo não venha 
a ser tornado um elemento mediador da 
fé. A crença não pode ter como objeto o 
óleo, e sim o Senhor Jesus. 

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

http://uiecb.com.br/a-uiecb/doutrina/sintese-doutrinaria/
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 Pelos irmãos empossados para o biênio 
2017/2018 e suas incumbências. 

(continua no próximo boletim) 

 
 
 

ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã DET – – DET 

Dirigente da noite Ladário Cloves Pr. Albert Ana Lúcia 

Pregador(a) da noite Pr. Albert – – Pb. Pedro Júnior 

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

Oper. de multimídia.* Bruna – Aline Aline 

Recepção Paulinho Ladário Eduardo Tomazini Lucas Salino 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Dc. João Arthur 19h45: Lucas Salino 20h00: Ana Rosa 

20h15: Lisy Anne 20h30: Azarcon 20h45: Sidneia 
*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 

Janeiro 

8 10h20 Assembleia Geral Extraordinária (após a escola dominical) 

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 

18 9h Reunião da ARCCA (IEC Linhares) 

19 9h Assembleia Geral Ordinária 

 

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

5 Azarcon e Sidneia Martins (casamento) 

10 Pb. Anderson e Nélia (casamento) 

12 Marco Adriann 

14 Lucas Salino 

23 Nasser Salman 

27 Paula Andrade 

  
“Ensina-nos a contar os nossos dias para que o 

nosso coração alcance sabedoria. (...) 
Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, 

e todos os nossos dias cantaremos felizes.” 
(Sl 90.12-14) 

  
  
  

(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

