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Para um ensino bíblico eficaz (parte I) 

Em meio a técnicas, metodologias e outras atividades sugeridas por especialistas da área de 
educação cristã para alcançar bons resultados nas aulas de EBD, convém destacar alguns princípios 
fundamentais para um(a) ensino (aprendizagem) transformador(a). Esses princípios dizem respeito 
àquilo que o professor é e tem a oferecer aos alunos e, ainda, à concepção que ele tem sobre o que 
representa para seus aprendizes. Isso não anula de forma alguma a ajuda (importante, aliás) que esses 
profissionais, ao longo dos anos, têm oferecido ao povo evangélico. Apenas ressalta a responsabilidade 
daqueles que são chamados para ensinar a Palavra de Deus (cf. 1Co 3:10-17). 

A passagem bíblica registrada em Esdras 7:10 permite-nos extrair quatro princípios a respeito do 
que estamos falando. Hoje, abordarei apenas dois deles. Determinação resoluta: “(...) Esdras tinha 
disposto o coração (...)”. A decisão de ensinar passa, antes de tudo, pelo próprio professor. Ele é o 
principal responsável pela valorização dessa nobre atividade. Se o mestre não estiver convencido da 
necessidade e da importância do conteúdo do ensino para a vida dos seus discípulos, os demais 
esforços estão sujeitos ao fracasso. Como as pessoas são diferentes em vários aspectos, elas aprendem 
também de forma diversa. Umas levam menos tempo; outras, mais. Umas aprendem mais coisas; 
outras, menos. As variáveis que influenciam os resultados são diversas. Mas aquele que ensina deve 
estar disposto a fazê-lo sem reservas, apesar das circunstâncias. 

E foi isso que Esdras fez, mesmo em meio a uma corte pagã em que vivia e de onde regressou 
para Israel, que a essa altura guardava algumas semelhanças com a Pérsia. É provável que Esdras tenha 
lido certas passagens dos livros históricos e dos Salmos que lhe tenham causado grande impressão, tais 
como: “Não cesses de falar deste livro da lei; antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado 
de fazer segundo tudo quanto nele está escrito; então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-
sucedido.” (Js 1:8); “Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia às minhas portas, esperando 
às ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha acha a vida e alcança favor do Senhor.” (Pv 
8:34-35); “Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.” (Jr 29:13). 

Estudo diligente: “(...) para buscar a Lei do Senhor (...)”. Isso quer dizer que o professor deve se 
empenhar em adquirir, contínua e progressivamente, conhecimento sobre o que ensina: a Palavra de 
Deus. Pode parecer óbvio ou até insignificante, já que se supõe que todos que ensinam detêm 
conhecimento suficiente sobre a matéria que lecionam. Mas Esdras não pensava assim e não 
menosprezou esse segundo princípio! Ao examinar o contexto de Esdras 7:10, descobriremos que o 
verso 6 do mesmo capítulo diz: “Ele [Esdras] era escriba versado na Lei de Moisés, dada pelo Senhor, 
Deus de Israel (...)”. Os versos 11, 12 e 21 também se referem a Esdras como “escriba da lei de Deus”. 
Os versos 14 e 25 indicam que até mesmo Artaxerxes, rei da Pérsia, reconhecia que Esdras tinha 
conhecimento da lei de Deus. Eis, portanto, um homem que, embora conhecesse bem a lei divina, não 
se contentou com o conhecimento que possuía, mas entregou-se ao estudo diligente, a fim de aprender 
mais sobre o Senhor. 

Sem conhecimento, ninguém progride. Por exemplo, qual o país que se arriscaria a entrar numa 
guerra sem antes obter informações sobre o exército e as condições geográficas da nação inimiga? Ou 
qual o trabalhador que almeja uma ascensão funcional sem antes fazer um curso de especialização na 
área pretendida? Em relação às coisas espirituais, a regra é a mesma: “O meu povo está sendo 
destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também 
eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim; visto que te esqueceste da lei do teu 
Deus, também eu me esquecerei de teus filhos.” (Os 4:6). Que isso nos sirva de alerta!  
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Departamento Infantil I 
Em fevereiro, retornará com o culto infantil, à 
noite. Convém lembrar que as crianças saem 
do templo após o período de louvor para 
aprenderem um pouco mais a Palavra de 
Deus numa linguagem e numa metodologia 
mais apropriada à faixa etária delas. Antes 
disso, porém, permanecem juntas conosco no 
templo, aos cuidados dos pais, para 
aprenderem desde cedo a participar da 
comunhão de toda a igreja reunida. 
 

Departamento Infantil II 
Neste ano, será trabalhado com as crianças o 
tema geral “família”. Nesse sentido, o DIN 
usará a tal da “maleta viajante” como meio 
para incentivar tanto elas quanto os pais a 
participarem juntos do culto doméstico. 
Outras informações sobre isso serão 
prestadas oportunamente pela nossa irmã 
Mary. 
 

Escola Dominical 
Com o fim do recesso, retornará ao formato 
convencional no próximo domingo, com a 
divisão das classes. Professores, fiquem 
alerta! Os impedimentos precisam ser 
comunicados ao irmão Nasser. 
 

Classe de Catecúmenos 
Terá início em fevereiro, por ocasião do 

reinício das aulas da EBD no formato 

convencional. Destina-se àqueles que 

desejam se batizar e se tornar membros da 

igreja. Também podem participar dessa classe 

aqueles que entendem necessitar de uma 

base mais sólida dos fundamentos da fé e (ou) 

das doutrinas congregacionais. Os 

interessados devem procurar o irmão Nasser, 

responsável pelo DET. A classe funcionará no 

gabinete pastoral, aos domingos, no horário 

da EBD. O pastor será o professor. 

“Sinais de uma igreja viva” 
Com o retorno das aulas da Escola Dominical, 
o estudo que o pastor está ministrando aos 
domingos de manhã será transferido para as 
sextas-feiras, após finalizarmos o estudo da 
carta a Filemom, que já está terminando. 
 

Diretoria 
Após as tratativas com um escritório de 
contabilidade, que irá nos assessorar na parte 
contábil e fiscal, a Diretoria está em 
negociação com o banco em que a igreja 
mantém conta para adquirir um cartão de 
crédito próprio da igreja. Essa ação tem por 
objetivo desonerar o tesoureiro e o diretor 
administrativo, que várias vezes precisam 
fazer compras para a igreja nos seus próprios 
cartões de crédito. Além disso, é sabido que 
atualmente as transações comerciais com 
cheque estão muito restritas. Outros detalhes 
na assembleia geral ordinária, em fevereiro. 
 

Cantina 
Após o pontapé inicial que os irmãos deram 
graciosamente nas semanas anteriores, já 
não há necessidade de doações. A UAF, que 
está nos ajudando nesse trabalho, agora tem 
capital de giro para adquirir os alimentos. A 
igreja já conseguiu arrecadar cerca de R$ 
450,00 (além do que ainda falta receber). 
Tudo será investido nas despesas com o 
aniversário da igreja. Se ainda houver alguém 
desejoso de ofertar alguma coisa, que o faça 
preferencialmente em alimentos. 
 

Aniversário da Igreja 
Oficialmente, é amanhã, dia 30, embora os 
cultos de gratidão a Deus sejam nos dias 11 e 
12/2. O Pb. Pedro Júnior sugeriu que 
estejamos reunidos aqui amanhã, às 19h30, 
para orar e louvar a Deus por mais essa data 
e também para fazer um lanche de 
comunhão. A ideia  é  que  cada  um  traga  um  
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“pratinho”, um suco ou um refrigerante para 

compartilhar com a igreja, na medida da sua 

possibilidade. Esperamos você aqui! 

 

Martelando a Palavra 
“...porque amo a casa de meu Deus, o ouro e 

a prata particulares que tenho dou para a casa 

de meu Deus... Quem, pois, está disposto, 

hoje, a trazer ofertas liberalmente ao 

SENHOR? ...O povo se alegrou com tudo o que 

se fez voluntariamente; porque de coração 

íntegro deram eles liberalmente ao SENHOR; 

também o rei Davi se alegrou com grande 

júbilo. ...Agora, pois, ó nosso Deus, graças te 

damos e louvamos o teu glorioso nome. 

Porque quem sou eu, e quem é o meu povo 

para que pudéssemos dar voluntariamente 

estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das 

tuas mãos to damos. ...Bem sei, meu Deus, 

que tu provas os corações e que da 

sinceridade te agradas; eu também, na 

sinceridade de meu coração, dei 

voluntariamente todas estas coisas; acabo de 

ver com alegria que o teu povo, que se acha 

aqui, te faz ofertas voluntariamente. 

SENHOR, Deus de nossos pais Abraão, Isaque 

e Israel, conserva para sempre no coração do 

teu povo estas disposições e pensamentos, 

inclina-lhe o coração para contigo...” (1Cr 

29.1-18). 

 

Motivos de Oração 
 Pelo resultado final do Enem do Albert Jr. 

 Pelas perspectivas de emprego e 

permanência em Vila Velha do Pb. Cabral. 

 Pelas perspectivas de uma decisão judicial 

favorável à família do irmão Cloves. 

 Pela AG da UIECB, que começa amanhã. 

 Pela programação do aniversário da igreja. 

 

Nossas Leis e Doutrinas 
SÍNTESE DOUTRINÁRIA DA UNIÃO DAS 

IGREJAS EVANGÉLICAS CONGREGACIONAIS 
DO BRASIL1 

Cura Interior (continuação) 

“Cremos que todos os homens 
têm feridas interiores, em 

maior ou menor escala, das 
quais precisam ser curadas.” 

Recursos para a cura das almas 

Seguem abaixo alguns princípios que 
poderão ser utilizados num processo de 
aconselhamento pastoral, visando à cura 
interior: 

 A recuperação dos relacionamentos 
interpessoais, mediante a confissão de 
pecados e prática do perdão (Mt 6:14; Ef 4:32; 
Tg 5:16). 

 A confiança plena em Deus para 
evitar o medo e a ansiedade (Sl 112:7; 118:6; 
Pv 29:25: Mt 6:25-34; Jo 16:33: Rm 8:15; Fp 
4:6; 1 Jo 4:18). 

 A consciência do valor e propósito 
da vida humana para Deus (Gn 1:26, 27; Ef 
2:10). 

 A sujeição completa a Deus, 
resistência a Satanás e apropriação da 
armadura de Deus (Tg 4:7; 1 Pe 5:6,7; Ef 6:13-
17), para eliminar toda influência, sugestão e 
agressão demoníaca à alma. 

 A substituição das más lembranças 
por louvores e pensamentos amáveis, 
construtivos e saudáveis (Fp 4:6,7). 

 A confiança no poder de Deus para 
restaurar a alegria da salvação (Sl 51:10-12). 
 

 
 
 

                                                 
1 Fonte: http://uiecb.com.br/a-uiecb/doutrina/sintese-doutrinaria/, com adaptações. Acesso em 14/1/2014. 
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã DET – – DET 

Dirigente da noite Luciana Moraes Dca. Kelen Pr. Albert Pr. Albert 

Pregador(a) da noite Pb. Cabral – – Pr. Albert 

Oper. de som* Carlinhos/Gilmar Lucas Salino Lucas Salino Carlinhos/Gilmar 

Oper. de multimídia.* Alana – Bruna Bruna 

Recepção Dca. Regina Dca. Nícias Jaqueline Aline 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Dca. Nícias 19h45: Ladário 20h00: Ana Lúcia 

20h15: Williana 20h30: Lucas Salino 20h45: Marina 
*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 ou com as secretárias caso queira reservar uma data especial) 

Mês Dia Horário Evento 

Janeiro 30 
- Aniversário da IEC em Soteco 

- Início da 53ª AG da UIECB (Poços de Caldas-MG) 

Fevereiro 

4 
- Término da 53ª AG da UIECB (Poços de Caldas-MG) 

16h Reunião de oficiais (gabinete pastoral) 

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

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 

Março 

5 19h30 Culto com Santa Ceia 

6-10 19h30 Semana de oração no templo 

11 
- Dia do Adolescente Congregacional (2º sábado) 

19h Aniversário do Henrique 

12 19h30 Culto de gratidão pelo Dia do Adolescente Congregacional (resp.: UAC) 
 

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 as secretárias 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

