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PERDÃO, BÁLSAMO QUE CURA 

“Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles...” (Gênesis 45.15) 

No capítulo 37 de Gênesis surge um personagem chamado José que se torna o centro da 
história até o final do livro. Nestes capítulos podemos acompanhar uma verdadeira saga do filho 
de Jacó. De preferido do pai a escravo em terras estranhas; de prisioneiro a governador do Egito. 
Quando chegamos ao capítulo 41, a sorte de José muda definitivamente; vale a pena conferir 
como Deus conduziu soberanamente a vida deste homem até ele encontrar a cura pelo perdão. 

Se a história terminasse no capítulo 41, estaríamos diante de um final feliz daqueles de 
novela. Depois de tantas reviravoltas, o prisioneiro torna-se príncipe, casa-se com uma linda 
mulher, nascem dois filhos e vira um próspero governante. No entanto, essa história é real e, 
como em toda história real, o melhor é o final planejado por Deus. Apagar o passado sem tratar 
as feridas abertas não reflete aquilo que Deus sonhou para a vida de José e nem para a nossa. 
Não há finais perfeitos sem que passemos pela estrada do perdão. 

Ao batizar seu primogênito com o nome de Manassés (que quer dizer Deus me fez esquecer 
toda a casa do meu pai), José queria deixar no passado as lembranças de um lar dividido, cheio 
de ódio retido e rancor camuflado. Um passado repleto de mágoas e amarguras. José foi vítima 
da inveja e do desprezo de seus irmãos. Mas também, alimentado pela falta de sabedoria de 
seu pai, beneficiou-se de predileções, que fomentaram o ódio de seus irmãos. Família nenhuma 
resiste a sentimentos mesquinhos como estes. 

Ao tentar enterrar o passado, José queria construir um final perfeito sem que as mágoas 
fossem tratadas. Mas não há finais perfeitos quando feridas estão abertas. Podemos pensar 
que a vida de José, até este ponto, foi um sucesso devido às glórias alcançadas. Porém, para 
Deus, mais importante que todas as conquistas que possamos alcançar, é a integridade de nossa 
alma e a saúde de nossas relações que precisam ser preservadas. 

Deus providenciou a oportunidade do perdão. Ele sempre vai fazer isso. Para José tudo já 
estava resolvido: “Deus me fez esquecer a família de meu pai”. Mas o Senhor confrontou-o com 
suas dores. A partir do capítulo 42, Deus provoca uma sequência de eventos dolorosos, porém 
necessários, que levaram José e seus irmãos a perceberem que raízes de amargura haviam 
contaminado suas vidas. 

Sabemos que o pecado foi cometido pelos irmãos de José, mas todos foram afetados e 
estavam doentes. Só depois do perdão puro e simples, sem argumento, sem explicação, sem 
justificativas, foi que eles conseguiram alcançar a cura para suas almas enfermas. 

O perdão é lugar de aceitação e não de justificativas. O perdão não é o lugar para averiguar 
quem está com a razão ou de quem é a culpa e sim para revelar amor e misericórdia, assim 
como Cristo fez por nós na cruz. 
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Santa Ceia 
Hoje, durante o culto noturno. São 
responsáveis pela preparação da mesa o Dc. 
Rafael e a Dca. Regina. “Examine-se o homem 
a si mesmo, e então coma do pão e beba do 
cálice. Pois quem come e bebe sem discernir 
o corpo do Senhor, come e bebe para sua 
própria condenação.” (1 Co 11:28-29) 
 

Mês da Família 
Hoje, às 18h, no salão anexo, a UAF e a UHEC 
organizarão o encerramento do mês do lar, 
agradecendo a Deus pelas famílias da igreja. 
Traga a sua também. Participe! Se você puder, 
contribua com um prato de salgado ou doce 
para nossa confraternização. 
 

Jantar para Casais 
Organizado pela UAC e UMEC, ocorrerá no 
próximo sábado, 10 de junho, às 19h, no salão 
social do condomínio onde moram o Pb. 
Pedro Júnior e a Mary. Valor: R$ 50,00. Invista 
no seu casamento. Procure a Bruna ou a 
Mylena. 
 

Campanha Mundial de Oração 
De 25 de maio a 4 de junho. Esse movimento 
internacional de oração começou na cidade 
do Cabo, África do Sul, em 2001, quando 45 
mil pessoas se reuniram para orar pelo país e 
pelo mundo. Em sete anos, a Campanha 
Mundial de Oração (CMO) saiu das fronteiras 
do continente africano e contagiou o mundo. 
Em 2013, cerca de 190 nações participaram. 
Quem sabe o que Deus fará neste ano? 
Acesse o site http://cmo.org.br/ e saiba mais. 
 

Semana de Oração 
Amanhã, começaremos mais um período de 
oração, sempre às 19h30, no templo. Eis a 
escala dos dirigentes: Dca. Kelen (2ª); Luciana 
Moraes (3ª); Cloves (4ª); Dca. Regina (5ª); Dc. 
Luiz (6ª). Recepção: Dc. João Artur (2ª);  José  

Francisco (3ª); Nasser (4ª); Paulinho (5ª); 
Eduardo Tomazini (6ª). 
 

Dia dos Oficiais 
Em nossa denominação, é comemorado no 2º 
domingo de junho. Portanto será no dia 11, 
ou seja, na próxima semana. Você sabe quem 
são os oficiais desta igreja? Procure honrá-los, 
incentivá-los e ore por eles e por suas famílias 
também. 
 

Reunião 
O pastor solicita a presença de todos os 
oficiais no gabinete, após o culto noturno, 
para uma breve reunião. 
 

Notas Fiscais 
A Diretoria pede para reforçar a orientação 
sobre as compras realizadas em nome da 
igreja. Os comprovantes devem ser emitidos 
em favor da IEC Soteco, com o devido CNPJ. 
Esse procedimento é uma das orientações da 
assessoria contábil, de acordo com a 
legislação em vigor. Se houver dúvida, 
procure a Tesouraria para esclarecimentos. 
 

Escola Dominical e Culto Matutino 
Dando prosseguimento ao nosso período de 
experiência, durante o mês de junho 
inverteremos os horários: primeiro a escola, 
depois o culto. Fique de olho nos horários e 
nas demais orientações, para executarmos 
tudo de forma harmoniosa. Reflita, avalie. Na 
próxima assembleia, a igreja tomará uma 
decisão permanente. 
 

ARCCA 
Eis algumas decisões importantes tomadas na 
última reunião da nossa associação, que 
ocorreu na IEC Nova Venécia, dia 27 de maio: 

 Pr. Albert Iglésia, designado Secretário de 
Atividades Ministeriais. 

 Pr. Arão Lobato:  designado  Secretário  de  
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Educação Teológica. 

 Pr. Ricardo Barreto: designado Secretário 
de Evangelismo e Missões. 

 Pr. Carlos Galóis, eleito Secretário de 
Educação Religiosa e Publicações. 

 Bruna Lopes e Lucas Salino, eleitos 
presidente e vice-presidente da Federação 
da Mocidade Evangélica Congregacional, 
respectivamente. 

 1º Congresso Regional: dias 2 a 5 de 
novembro, em local a ser informado 
oportunamente. 

 Próxima reunião: dia 19 de agosto, na IEC 
Soteco. 

 

Retiro 2018 
Os oficiais da igreja foram designados pelo 
pastor para apresentar, até o dia 17 deste 
mês, nomes que irão formar a comissão para 
o próximo retiro. Se você for procurado, 
disponha-se! 
 

Motivos de Oração 
 Pelo CM de Aracruz, que deseja ser 

tutelada por uma igreja da ARCCA. 

 Pela congregação da Praia do Sol (em 
breve retomaremos esse assunto; mas já 
peça direção a Deus). 

 Por nossa I Conferência Missionária, em 
julho. 

 Pela vida espiritual dos jovens e 
adolescentes da igreja. 

 Em favor das famílias da igreja (pela 
manutenção e restauração do lar). 

 Pela saúde da Sra. Enilde (mãe do Dc. Luiz). 

 Pela saúde da Christiane e do Willian, que 
também inspiram cuidados. 

 Em favor do Pb. Cabral, por definições na 
área profissional. 

 Pelo nosso país, abalado por constantes 
denúncias de corrupção. 

 Pela família pastoral. 

 

Nossas Leis e Doutrinas 

SÍNTESE DOUTRINÁRIA DA UNIÃO DAS 
IGREJAS EVANGÉLICAS CONGREGACIONAIS 

DO BRASIL1 

Dom de Profecia (continuação) 

(...) 

Julgamento da profecia e do profeta 

A Igreja neotestamentária mostrou grande 
cuidado com o discernimento da profecia e 
julgamento do profeta (1 Co 14:29). Há cinco 
testes sugeridos nas Escrituras para se provar 
a profecia: 

 O caráter moral do profeta (Jr 23:14; Is 
28:7; Mt 7:17-20). O profeta procede de 
acordo com a Palavra de Deus? 

 Natureza espiritual da profecia. A 
mensagem desvia o povo de Deus (Dt 12:1-
3)? A mensagem tende a encobrir pecados (Jr 
28:8)? Se essas perguntas forem respondidas 
positivamente, a profecia não passou no 
teste. 

 A autenticidade de sinais (Ex 7:9; 2 Rs 4:1-
17). Esses textos mostram que emissários de 
Satanás também podem operar sinais e 
maravilhas. 

 Discernimento e julgamento do povo (1 
Rs 22:7). 

 Cumprimento na história (Dt 18:21; 1 Rs 
22:28). 
 
 
Assim, prezado leitor, chegamos ao final da 
exposição da síntese doutrinária da UIECB. 

Esperamos que a leitura de tudo que foi 
publicado sobre o assunto nos boletins 

semanais desta igreja seja de bom proveito 
para sua edificação. 

                                                 
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 

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

Dirigente da noite Pr. Albert Semana de Oração Semana de Oração Nasser 

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

Oper. de som* Carlinhos/Gilmar Lucas S./Matheus Lucas S./Matheus Carlinhos/Gilmar 

Oper. de multimídia.* Aline – Semana de Oração Bruna 

Recepção Cloves Semana de Oração Semana de Oração Bráulio 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Lucas Salino 19h45: Luciana Moraes 20h00: Vanusa 

20h15: Paula 20h30: Luís Eduardo 20h45: Ana Rosa 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

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

Culto: 9h – EBD: 10h – UAF: 
18h (2º) e 18h30 (4º) – 
Culto: 19h30 

UAC: 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 

Junho 

5-9 19h30 Semana de oração no templo 

10 19h Jantar para casais (resp.: UMEC e UAC) 

11 – Dia dos Oficiais (2º domingo) 

17 
16h Reunião de oficiais 

19h30 Aniversário da Marcela, no salão anexo 

18 – Domingo de Missões 

24 17h Aula de canto (resp.: DMU) 

25 9h Assembleia geral ordinária 

Julho 

2 19h30 Culto com Santa Ceia 

3-7 19h30 Semana de oração no templo 

9 – Dia de Missões Nacionais (2º domingo) 

11 – Dia da Mulher Congregacional (resp.: UAF) 

15-16 19h30 I Conferência Missionária (resp. DEM) 
 

ANIVERSARIANTES DE JUNHO 

5 Raphael 

12 Pb. Cabral e Margarida (casamento) 

15 
Emilly 

Antônio Carlos (Toni) 

17 Beatriz 

19 Itamara 

21 Pb. Pedro Júnior e Mary Ellen (casamento) 

25 Mylena 

  
  

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

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: 99299-8024 (Claro e 
WhatsApp), 99781-8387 (Vivo) e 
albert.iglesia@hotmail.com. 

 

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

mailto:albert.iglesia@hotmail.com

