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Como ter felicidade no lar 

(Rute 3.1-5) 

O livro de Rute é um dos mais belos 
poemas de toda a literatura universal. É a 
saga de uma família temente a Deus que, 
num tempo de fome, deixa a sua cidade em 
busca de sobrevivência e encontra a própria 
morte. 

Elimeleque, Noemi, Malom e Quiliom 
eram pessoas abastadas, que moravam em 
Belém, a casa do Pão. Segundo Leon Morris, 
eles pertenciam à aristocracia de Belém. 
Era o tempo dos juízes, uma época de crises 
repetidas. Nesse tempo faltou pão na casa 
do pão. Em vez de buscar a direção de 
Deus, essa família foge para Moabe. 
Buscando segurança, encontraram a 
doença. Buscando a vida, encontraram a 
morte. 

Agora Noemi ficou só, desamparada, 
com duas noras viúvas, em terra 
estrangeira. Mas houve um rumor em 
Moabe de que Deus visitara o seu povo, 
dando-lhe pão. Para Noemi não era apenas 
uma questão econômica, um novo 
horizonte social, mas uma visitação de 
Deus. Ela olhava para a vida na perspectiva 
de Deus. 

Nessa volta à sua terra, sua nora Rute 
volta com ela, faz uma aliança com ela e 
aqui começa uma das mais belas histórias 
da Bíblia. Noemi busca um lar para a sua 
nora. Ela quer que sua nora se case, seja 
feliz e tenha um filho para perpetuar a 
memória de sua família. 

Nossa felicidade precisa ser 
construída a partir do lar. A felicidade não 
é um fim em si mesmo. Muitas pessoas 
buscam a felicidade pensando que ela seja 
como um tesouro que se descobre no fim 
da jornada. Porém a felicidade é conhecida 

mais em como se vive do que aonde se 
chega. 

Muitos buscam a felicidade no lugar 
errado: no dinheiro, no poder, na fama, no 
sucesso. Muitas pessoas chegam ao topo da 
pirâmide social, mas estão infelizes. 

A felicidade não pode ser construída 
fugindo dos perigos, mas enfrentando-os 
sob a proteção de Deus. Elimeleque fugiu 
da Casa do Pão e buscou refúgio em 
Moabe. Ele levou sua família. Mas em 
Moabe não encontrou a vida, e sim a 
morte. Fugir muitas vezes não é a solução. 
Abraão desceu ao Egito e isso lhe custou 
caro. Isaque queria também fugir e Deus o 
proibiu. Muitos hoje querem fugir na crise, 
fugir do casamento, fugir da aliança, fugir 
da igreja. Mas descer a Moabe pode ser um 
caminho de morte e não de vida; de 
desespero e não de felicidade. 

A felicidade não pode ser construída 
em detrimento da família. Muitas pessoas 
querem a felicidade a qualquer preço. Uma 
felicidade egoísta. Uma felicidade no 
pecado. Uma felicidade que custa o 
casamento e a vida dos filhos. Essa 
felicidade dura pouco e no fim tem um 
sabor amargo. Quantas pessoas buscam a 
riqueza, mas esquecem o cônjuge e 
abandonam os filhos. 

As pessoas mais felizes são aquelas 
que entenderam que a felicidade precisa 
ser centrada na família. Ló, na busca da 
riqueza, levou sua família para Sodoma e 
perdeu sua família. Davi, para satisfazer um 
desejo sexual proibido com Bate-Seba, 
afundou sua família num mar de sangue, de 
conspirações e mortes. Salomão, na busca 
da felicidade em seus múltiplos 
casamentos, corrompeu seu coração e sua 
fé Deus. A verdadeira felicidade deve ser 
construída em torno da família. É melhor 
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ser pobre e ter harmonia no lar do que ter 
banquete com contenda em casa. 

As frustrações do passado não podem 
impedir você de ser feliz hoje. Os 
problemas que nos afligem podem nos 
trazer grandes transtornos. O marido e os 
filhos de Noemi haviam morrido 
prematuramente. Ela não tinha mais 
marido, filhos nem dinheiro. Parecia que 
tudo havia acabado. Mas quando perdemos 
o controle, Deus continua no controle! 

Noemi pensou que Deus estava contra 
ela. Noemi estava olhando para a vida por 
uma ótica distorcida. Ela só conseguia ver o 
castigo de Deus e não a providência de 
Deus. Noemi não estava apenas triste, ela 
estava triste com Deus. Ela responsabiliza 
Deus pela sua tragédia. 

As tragédias do passado não são 
permanentes, a crise não dura para 
sempre. Rute tinha tudo para se desesperar 
da vida. Ela era gentia. Ela havia perdido o 
sogro, o cunhado, o marido. Rute não teve 
filhos. Rute tinha uma sogra viúva, pobre, 
desamparada, em terra estrangeira. 
Naquela época, ser viúva pobre era estar 
em total desamparo. Mas quando você está 
no fim da linha, no fundo do poço, no 
esgotamento dos seus recursos, Deus pode 
intervir, Deus pode mudar o cenário, Deus 
pode lhe dar um lar, Deus pode lhe fazer 
feliz. 

Deus mudou a sorte de Noemi e de 
Rute. Elas foram consoladas. Rute tornou-
se avó do grande rei Davi e fez parte da 
genealogia do Filho de Deus! Na verdade, 
Deus transforma o desespero em porta da 
esperança; Deus transforma amargura em 
felicidade; Deus transforma pobreza em 
riqueza; Deus transforma a servidão a um 
ídolo morto em adoração ao Deus vivo. 

(Pr. Hernandes Dias Lopes, com adaptações. Fonte: 
http://hernandesdiaslopes.com.br/portal/como-

ter-felicidade-no-lar/. Acesso em 16/07/2018) 

 
 

A Arte e o Ofício da 
Pregação Bíblica 

“A verdade é que precisamos uns dos outros 
na interpretação das Escrituras. A igreja é 
corretamente chamada de comunidade 
hermenêutica, uma comunhão de crentes 
em que a Palavra de Deus é exposta e 
interpretada. De modo particular, 
precisamos de pastores e professores para 
expô-la, para esclarecê-la de modo que a 
possamos entender. É por isso que o Jesus 
Cristo que ascendeu, de acordo com Efésios 
4.11, ainda está dando pastores e mestres à 
sua igreja” (John Stott. In: A arte e o ofício 
da pregação bíblica. Shedd Publicações, 
2009, pág. 28). 
 

Festa do Milho 
Será no próximo sábado. Cabe ressaltar que 
esse evento, além de promover a 
comunhão entre nós, contribuirá com a 
reforma da cozinha, pois a arrecadação 
proveniente dele será destinada a essa 
finalidade. Procure a liderança da UAF e 
saiba como ajudar. Não fique de fora, 
participe! 
 

Classe de Integração e 
Novos Membros 

No próximo domingo, os alunos retornarão 
para a classe do pastor, com a tarefa já 
pronta. Se houver alunos novos, é só se 
juntarem a nós! 
 

Estudo Bíblico 
Ocorre às sextas-feiras, às 19h30. 
Atualmente a igreja está estudando a 
segunda carta de Paulo aos coríntios. A 
lição da última sexta foi “O dever e o prazer 
de contribuir”. Por meio dela, tivemos a 
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oportunidade de aprender o que a Bíblia diz 
sobre contribuição, sentir alegria com a 
possibilidade de repartir o que Deus nos dá 
e decidir participar do sustento da obra do 
Reino a partir dos modelos bíblicos para 
essa tarefa. Você ainda se lembra dos sete 
princípios da contribuição? Graça de Deus; 
generosidade; voluntariedade; ato de culto; 
prova de amor; segundo as posses de cada 
um; promoção da igualdade. Não falte aos 
estudos. Eles são uma ótima oportunidade 
de possibilitar você a entender melhor a 
Palavra de Deus e ser transformado por 
meio dela. 
 

Sugestão de Leitura 
Com quem será? (Diego Campos e Tati 
Teixeira. Editora Cara de Leão, 2015). A 
maioria esmagadora dos jovens sonha em 
obter sucesso na vida sentimental. Mas a 
pergunta que não quer calar é: “Como, 
onde e quando encontrar a pessoa certa?”. 
Na verdade, não existe uma fórmula 
científica para isso, porém existem 
princípios na Palavra de Deus que o 
ajudarão a obter êxito. É sobre esse tema 
que o livro trata, contando a história de um 
casal de jovens (os próprios autores) que 
obtiveram sucesso no seu relacionamento 
aplicando os princípios bíblicos. A história 
deles edifica e desafia muitos jovens a crer 
que é possível ser sentimentalmente feliz e 
agradar ao coração de Deus. 
 

Oficiais 
Reunião no gabinete pastoral, às 17h45, 
para oração antes do culto. 
 

Motivos de Oração 
 Pela II Conferência Missionária, que 

ocorrerá nos dias 4 e 5 de agosto. 

 Pelo Projeto Nílson Braga 2018, de 18/7 a 
1/8, em Milagres-CE. 

 Pelas próximas eleições da igreja, que 
ocorrerão em setembro. 

 Pelos oficiais, pela Diretoria, pelos 
Departamentos e pelas Uniões da igreja. 

 Pelo fortalecimento de nossas famílias. 

 Pelas vidas que Deus tem feito se 
achegar até nós, para que haja 
conversão, restauração e fortalecimento 
espiritual. 

 Pelo fortalecimento das igrejas e campos 
missionários da nossa região (ARCCA) e 
pela comunhão entre nós. 

 Pelo campo missionário de Jequié-BA, 
pelo pastor Diógenes Cardoso e sua 
família. 

 Pela Sra. Marlene, tia do Pb. Pedro 
Júnior, a qual está acometida de grave 
enfermidade e necessita de cirurgia. 

 

Cante e Louve ao Senhor 
Ao Deus Triúno (doxologia) 

Cláudio Claro 

Ao Deus triuno 
Ao sempterno imutável 
Pai das luzes 
Santo de Israel 
A Cristo Emanuel 
E ao espírito consolador 
De Deus 
Ao Rei dos séculos 
Ao imortal supremo 
Único invisível 
Deus e Pai de amor 
A Cristo vencedor 
E ao Espírito do Deus Jesus 
A Ele (Cristo) toda honra 
Soberania ações de graças 
Majestade e a força 
E o império e autoridade 
Para todo sempre amém 

Visitante, seja bem-vindo! 
Sua presença nos alegra. 

Volte outras vezes. 



(Continua) 

ESCALAS 
Ofícios Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Abrir e fechar a igreja Dca. Nícias Dca. Nícias Dca. Nícias Dc. João Artur 

Dirigente da manhã DET – – DET 

Dirigente da noite Pb. Pedro Júnior Dca. Nícias 
Pb. Pedro Júnior 

Pr. Albert 

Preletor(a) da noite Tânia – Pr. Albert 

Oper. de som* Gilmar/Carlinhos   Gilmar/Carlinhos 

Oper. de multimídia*     

Recepção     

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

18h00:  18h15:  18h30:  

18h45:  19h00:  19h15:  
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

EXPEDIENTES 
Domingo Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

EBD: 9h – Culto: 18h Oração no Templo: 19h30 Estudo Bíblico: 19h30 
Ensaio do Ministério 

de Louvor: 16h 

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

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

Julho 22  Estudo da Revista Vida Cristã (UAF) 

Agosto 

1º – Projeto Nílson Braga (término; em Milagres-CE) 

4 18h II Conferência Missionária 

5 18h 
II Conferência Missionária 

Culto com Santa Ceia 

6-10 19h30 Semana de Oração 

12 
– Dia dos Pais 

 Reunião de Oração (UAF) 

18 16h Reunião de Oficiais 

19 
– Dia da Denominação (163 anos)i 

9h Assembleia Geral Ordinária 

26  Estudo da Revista Vida Cristã (UAF) 

Setembro 1º – Dia de Vocações 

 7 – Dia do Seminário Teológico Congregacional do Rio de Janeiro (STCRJ) 
 

ANIVERSARIANTES DE JULHO 

3 Pb. Pedro Júnior e Mary Ellen (casamentos) 

10 José Francisco e Marina (casamento) 

13 Pb. Pedro Júnior 

15 Mariana 

23 Azarcon 

25 Luís Eduardo e Ana Lúcia (casamento) 

26 José Francisco 

Fale com as secretárias da igreja caso seu nome 
não esteja relacionado entre os aniversariantes. 

 

                                                 
i
 No dia 19 de agosto de 1855, em Petrópolis (RJ), a primeira 
Escola Dominical do Brasil em língua portuguesa foi fundada pelo 
casal Robert Reid Kalley e Sarah Poulton Kalley, o que deu origem 
à Igreja Evangélica Fluminense. 

OFICIAIS ECLESIÁSTICOS 

Pr. Albert Iglésia; Pb. Pedro Júnior; Dca. Nícias 
Ferreira; Dca. Regina Oliveira; Dc. Rafael 
Albuquerque; Dca. Kelen Albuquerque; Dc. Luiz 
Bermudes; Dc. João Arthur; Dca. Izabel 
Escodino 

DIRETORIA 

Presidente: Pr. Albert Iglésia; Diretor 
Administrativo: Dc. Luiz Bermudes; Vice-
Diretor Administrativo: Ladário Higino; 
Tesoureiro: Rafael Albuquerque; Secretárias: 
Bruna Lopes e Paula Andrade. 

Telefones Úteis: Pr. Albert Iglésia: (61) 9 9271-
0472 (Claro e WhatsApp) e Pb. Pedro Júnior: 
(27) 9 9913-1168 (Vivo e WhatsApp). 
 

 


