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Não tenha medo 

O medo é um sentimento inquietante que invade nosso coração em meio a um perigo 
iminente, uma provável ameaça ou uma possibilidade de fracasso ante ao desconhecido ou 
àquilo que supera nossa capacidade. 

Existem medos que se originam a partir de conturbadas relações sociais e medos que têm 
a ver com a nossa relação com Deus (com aquilo que Ele quer realizar em nós e por meio de 
nós, e com aquilo que Ele quer nos revelar). É sobre este tipo de medo que eu quero falar. 

A Bíblia narra alguns episódios em que o medo dificulta o relacionamento do homem com 
Deus. Vejamos abaixo um exemplo disso. 

Em Mt 14:22-33, aprendemos que o medo nos atrapalha de contemplar o poder de Deus. 
Dentro de um barco agitado pelas ondas e por um vento contrário, os discípulos “ficaram 
aterrados” ao verem Jesus caminhar sobre as águas. Eles, “tomados de medo”, não 
reconheceram o Senhor manifestando seu poder, demonstrando ser capaz de superar 
circunstâncias que ao homem parecem impossíveis. Jesus estava bem diante deles, mas eles 
viam um “fantasma”. Por quê? Porque o medo não nos deixa enxergar Deus atuando. O medo 
dos discípulos era tão grande, que gritaram (um gesto de desespero, uma demonstração de 
impotência); mas Jesus prontamente lhes disse: “Tende bom ânimo! Sou eu. Não temais!”. É 
bom saber que Jesus ouve nosso clamor e está sempre por perto para nos ajudar. Pedro, como 
sempre o mais ousado, quis experimentar aquele poder e pediu para o Senhor lhe permitir 
andar sobre as águas. Foi atendido. O Senhor disse: “Vem!”. Pedro, então, teve que sair do 
barco, que, apesar da situação, ainda representava uma relativa segurança para os discípulos.  

Com isso, eu aprendo duas importantes lições: I) se queremos experimentar o poder de 
Deus em nossa vida, temos que abrir mão daquilo que aparentemente pode nos dar segurança, 
precisamos depender mais do Provedor do que da provisão; II) se queremos experimentar o 
sobrenatural de Deus, temos que confiar na palavra do Senhor. Note que Pedro recebeu uma 
palavra de Jesus dizendo-lhe o que deveria fazer: “Vem!” (v. 29). Pedro foi, mas reparou “na 
força do vento, teve medo” e logo começou a afundar. 

É isso mesmo que, às vezes, acontece conosco também. Temos a palavra de Deus a nosso 
favor, mas os nossos olhos estão fixos nas circunstâncias, nas dificuldades. Jesus logo identificou 
a causa de tanto medo no coração de Pedro e disse: “Homem de pequena fé, por que 
duvidaste?”. Será que a falta de fé em Deus também tem feito você sentir medo daquilo que 
ele quer revelar a você? 

Peço que você vá até o verso 22. Nele, está dito que “compeliu Jesus os discípulos a 
embarcar e passar adiante dele para o outro lado”. Eu creio que Jesus possibilitou aquela 
situação para que pudesse revelar aos discípulos seu poder sobrenatural (v. 33). É possível que 
Deus esteja querendo revelar-se a você; mas, antes, Ele precisa conduzi-lo até um 
determinado ponto da vida, da história. 

Eu encerro esta conversa citando o apóstolo Paulo: “Porque Deus não nos tem dado 
espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação” (2Tm 1:7). 
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Assembleia 
Hoje, a partir de 9h, como já havia sido 

avisado, estamos em assembleia de membros 

para deliberarmos sobre o novo estatuto da 

igreja. Se você é um dos membros desta 

igreja, compareça. Sua presença é 

importante. 

 

Escola Dominical 
Em virtude da assembleia, teve suas 
atividades suspensas neste dia. Mas volta ao 
normal na próxima semana. Não perca a aula. 
Participe. 
 

Estudo Bíblico 
Também foi suspenso na sexta-feira passada, 
em virtude da Semana de Oração. Na próxima 
aula, continuaremos estudando lições sobre 
relacionamento interpessoal, sua importância 
e as recomendações bíblicas a respeito do 
assunto. Como reflexão, leia o Salmo 133. 
 

Faxinão 
O pastor agradece o empenho dos irmãos que 
participaram da faxina realizada na sexta-feira 
depois da oração. Que o Senhor os 
recompense! Lembrando sempre que “Um 
homem sozinho pode ser vencido, mas dois 
conseguem defender-se. Um cordão de três 
dobras não se rompe com facilidade” 
(Eclesiastes 4.12). 
 

Novo Site 
Também é preciso agradecer a iniciativa de 

alguns irmãos que criaram o site da igreja e já 

estão se organizando para mantê-lo em 

funcionamento. Os departamentos da igreja e 

os demais irmãos podem contribuir também, 

enviando fotos e outras matérias para 

divulgação. Eis o e-mail de contato: 

iecsoteco@gmail.com. Se preferir, converse 

com o Dc. Rafael e saiba como ajudar. 

Reunião de Oficiais e Diretoria 
O pastor precisa se reunir com os oficiais e 
com os integrantes da Diretoria a fim de 
conversarem sobre as eleições para os novos 
mandatos, sobre as atividades da igreja por 
conta do final de 2016 e início de 2017 e 
outros assuntos. Após a assembleia, o pastor 
solicita que esses irmãos se dirijam ao 
gabinete para uma breve reunião. 
 

Cantata de Natal 
Os irmãos já começaram a se movimentar 
para realizar um bonita cantata de Natal. 
Aqueles que estiverem interessados em 
participar devem conversar com a irmã 
Luciana Moraes. 
 

Coral 
O desafio foi feito! Agora é soltar a voz para 
louvar o Senhor. Nossa irmã Luciana Moraes 
também estará à frente do coral da igreja, 
que terá uma participação no culto do último 
domingo de cada mês. Mas isso só começará 
em 2017. Por enquanto o foco é a cantata de 
Natal. 
 

Motivos de Oração 
 Pelo Bráulio, que se recupera de uma 

cirurgia. Oremos por sua família também. 

 Pela saúde do pequeno Henrique, que vem 

sendo submetido a exames. Oremos 

também por seus pais. 

 Pela saúde do nosso irmão Anderson e por 

sua família também. 

 Em agradecimento a Deus, por causa do 

resultado do exame do Pb. Jorge, da IEC de 

Brasília, que contrariou a suspeita inicial de 

câncer. 

 Em agradecimento a Deus, pelo 

apartamento que o pastor e sua família 

conseguiram alugar em Vila Velha. Em 

breve os irmãos irão lá tomar um cafezinho. 
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NOSSAS LEIS E DOUTRINAS 

28 ARTIGOS DA “BREVE EXPOSIÇÃO DAS DOUTRINAS FUNDAMENTAIS DO CRISTIANISMO” 

Art.10 – Da Consciência e do Juízo Final 

Deus constituiu a consciência juiz da alma do homem. Deu-lhe mandamentos pelos quais 
se decidissem todos os casos, mas reservou para Si o julgamento final, que será em harmonia 
com Seu próprio caráter. Avisou os homens da pena com que punira toda injustiça, maldade, 
falsidade e desobediência ao Seu governo; cumprirá Suas ameaças, punindo todo o pecado em 
exata proporção à culpa. 

Referência(s) bíblica(s): Romanos 2:12-16; 1ª Co 11:28; Apocalipse 20:12-13, 22:12 
 
Art. 11- Da Perversidade do Homem e do Amor de Deus 

Deus, vendo a perversidade, a ingratidão e o desprezo com que os homens Lhe retribuíam 
seus benefícios e o castigo que merecem, cheio de misericórdia, compadeceu-se deles; jurou 
que não deseja a morte dos ímpios; além disso, amou-os e mandou declarar-lhes, em palavras 
humanas, Sua imensa bondade para com eles. E quando os pecadores nem com tais palavras se 
importavam, Ele lhes deu a maior prova de Seu amor enviando-lhes um Salvador, que os livrasse 
completamente da ruína e da miséria, da corrupção e condenação e os restabelecesse para 
sempre no Seu favor. 

Referência(s) bíblica(s): Ezequiel 18:32; João 3:16. 
 
Art. 12 – Da Origem da Salvação 

Esta salvação, tão preciosa e digna do Altíssimo (porque está inteiramente em harmonia 
com o Seu caráter), procede do infinito amor do Pai, que deu Seu Unigênito Filho para salvar os 
Seus inimigos. 

Referência(s) bíblica(s): João 3:16; Efésios 1:3-10, 2:1-9. 
 
Art. 13 – Do Autor da Salvação 

Foi adquirida, porém, pelo Filho, não com ouro nem com prata, mas com Seu sangue, pois 
tomou para Si um corpo humano e uma alma humana preparados pelo Espírito Santo no ventre 
de uma virgem. Assim, sendo Deus, e continuando a ser, se fez homem, nasceu da Virgem 
Maria, viveu entre os homens, como se conta nos Evangelhos; cumpriu todos os preceitos 
divinos e sofreu a morte e a maldição como o substituto dos pecadores, ressuscitou e subiu ao 
céu. Ali intercede pelos Seus remidos e para valer-lhes tem todo poder no céu e na terra. É 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que oferece, de graça, a todo pecador, o pleno proveito 
da sua obediência e sofrimentos, e o assegura a todos os que, crendo n’Ele, aceitam-no como 
Seu Salvador. 

Referência(s) bíblica(s): Lucas 1:26-35; João 1:12-13; 1ª Pedro 1:18-20. 
 
 

(Continua no próximo boletim)  
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã  Assembleia   Superint. EBD 

Dirigente da noite Cloves Ânderson Pr. Albert Pb. Júnior 

Pregador(a) da noite Pr. Albert   Pr. Albert 

Oper. de som* Carlinhos André Arthur Gilmar 

Oper. de multimídia.* Aline Alana Paula Paula 

Recepção Paula Dc. Rafael Nasser Luciana Moraes 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Luís 19h45: Ana Lúcia 20h00: Dca. Kélen 

20h15: Ânderson 20h30: Eduardo Garcia 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 

Novembro 

4-6 - 6º Encontro Nacional de Missões (Enami): “A ordem é marchar” 

13 - Dia de Missões Mundiais (2º domingo) 

15 
- Confraternização da ARCCA (sítio Cantinho da Roça; org.: Pr. Ricardo) 

- Proclamação da República 

23 - Dia do Jovem Congregacional 

27 - Dia do Homem Congregacional 

Dezembro 

10 16h Confraternização do Ministério de Louvor 

11 - Dia da Bíblia (2º domingo) 

17 19h30 Culto dos Adolescentes 
 

 

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 

11 Bruna Lopes 

13 Dc. Rafael e Dca. kélen (casamento) 

20 Luís Felipe 

24 Carlos Humberto e Luciana (casamento) 

29 Maria Catrinque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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

