
Pr. Albert Iglésia 

 

 

 
Boletim Dominical nº 7/17, de 12 de fevereiro de 2017 Pastoral 

Seja fiel a Deus 

O texto registrado em Josué 24.14-28 ressalta a importância da fidelidade. Ela é fundamental na 
preservação dos relacionamentos. Seja entre os homens, seja entre estes e Deus. Se as partes 
envolvidas não se comprometerem mutuamente, nenhuma aliança durará por muito tempo. Imagine, 
por exemplo, dois sócios que vivem mentindo um para o outro. Será que essa sociedade tende a 
prosperar? Imagine também um casamento em que os cônjuges se traem. Que tipo de fruto a 
sociedade pode esperar dessa família? Pense agora na aliança que Deus propõe ao seu povo. Será 
que conseguiremos agradá-lo estando divididos entre aquilo que diz sua Palavra e aquilo que o 
mundo e o diabo nos oferecem? 

O Velho Testamento nos apresenta um Israel infiel à aliança de Deus. A trajetória desse povo 
eleito para tornar Deus conhecido às demais nações é descrita com muitas oscilações. Que lições, 
então, a igreja dos dias atuais pode aprender disso? A infidelidade de Israel fez com que o povo 
desprezasse os benefícios da aliança com Deus. Os anos de peregrinação pelo deserto constatam 
que Israel ainda se via atraído pelo Egito (cf. Êx 12:37 – 17:16). Mas a fidelidade nos faz reconhecer e 
valorizar as ações de Deus em nosso favor. Quando Paulo escreve aos romanos, ele afirma que 
“todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus” (Rm 8:28). No capítulo 12:2, o 
apóstolo classifica a vontade de Deus como “boa, agradável e perfeita”. Quando Paulo escreve aos 
tessalonicenses, ele recomenda o seguinte: “Em tudo dai graças; porque esta é a vontade de Deus em 
Cristo Jesus para convosco.” (1Ts 5:18). 

A infidelidade de Israel fez com que o povo buscasse orientação em deuses estranhos (vs. 15-
16). Josué fez uma séria advertência ao povo a esse respeito (v. 20). Por causa da infidelidade a Deus, 
Israel contraiu alianças reprováveis pelo Senhor (Nm 25:1-3). Mas a fidelidade nos faz confiar em 
Deus nas horas difíceis. No salmo 46, aprendemos que nossa esperança por auxílio deve estar 
depositada em Deus e não em homens ou outras entidades espirituais: “Deus é o nosso refúgio e 
fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.” (v. 1). Uma das orações mais bonita da Bíblia está 
registrada no livro do profeta Habacuque. No capítulo 3, o homem de Deus enche os pulmões e 
declara com total confiança: “Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; o produto da 
oliveira minta, e os campos não produzam mantimento; as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e 
nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O 
Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar 
altaneiramente.” (vv. 17-19). 

A infidelidade de Israel fez com que a geração que saiu do Egito não herdasse a terra 
prometida de Canaã (cf. Dt 1:34-36). Mas a fidelidade nos faz beneficiários da vida eterna. Em Ap 
2:10, Jesus faz uma promessa à igreja de Esmirna: “Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.”. 
Certa vez, Jesus fez uma pergunta desafiadora aos seus discípulos: “Porventura, quereis também vós 
outros retirar-vos?”. E Pedro, com humildade e bastante convicção, responde: “Senhor, para quem 
iremos? Tu tens as palavras da vida eterna; e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus.” 
(cf. Jô 6:66-69). 

Portanto seja fiel a Deus e experimente os benefícios da aliança que o Senhor quer estabelecer 
com você.   
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Aniversário da Igreja (I) 

Em virtude das circunstâncias que o ES tem 
vivido nos últimos dias, as quais são públicas e 
notórias, foi preciso cancelar o culto de ontem à 
noite alusivo aos 60 anos desta amada igreja. 
Outras informações serão prestadas pelo pastor 
oportunamente. 
 
Aniversário da Igreja (II) 

Nesta manhã haverá atividades normais, com o 
Pr. David Basílio ministrando à igreja. Quanto à 
programação de hoje à noite, isso será tratado 
primeiramente com os oficiais ainda pela manhã 
e compartilhado com a igreja. Aguardem um 
pouco mais. 
 
Reunião da ARCCA 
Ocorrerá no próximo sábado (18), na IEC de 
Linhares, a partir das 9h. Poderemos ter até 
cinco delegados com direito a voto. Os 
interessados em participar devem se manifestar 
particularmente ao pastor até segunda-feira. O 
Pr. Ricardo, presidente da nossa associação, 
precisa de uma estimativa o quanto antes para 
planejar tudo, inclusive a alimentação. O valor 
do almoço será de R$ 15,00 por pessoa. 
Poderemos ir em apenas um carro, para 
diminuir os custos. 
 
Convocação para Oração 
O novo presidente da UIECB, Pr. Márcio Leal, 

convoca o povo congregacional para um 

momento de oração no próximo dia 19, em 

favor do Brasil e de nossa denominação. Deus 

permitindo, faremos isso juntos, na igreja. 

 
Assembleia Geral Ordinária 

Ocorrerá no próximo domingo, a partir das 9h. 

Todos os membros estão convocados. As 

ausências devem ser justificadas perante à Mesa 

para não caracterizar falta. Depois você observe 

o quadro de avisos. 
 
 
 
 
 

Transferência do Pr. Albert 
Conforme o compromisso assumido de manter a 
igreja informada sobre seu processo de 
transferência para o ES, o pastor esclarece que 
recebeu dois pareceres favoráveis das 
autoridades competentes. Resta ainda o 
terceiro, que deverá ser emitido pela Diretoria 
de Administração do Pessoal (RJ), para onde o 
processo seguirá. Deus permitindo, a decisão 
final deverá ser dada no prazo de 15 a 30 dias. 
Aguardemos em oração, pois Deus, na verdade, 
é sempre quem dá a última palavra. 
 
Semana de Oração no Templo 
Estejam preparados para retomarmos nossas 
atividades normais. Portanto eis a escala dos 
responsáveis pelos dias de oração na semana 
que se inicia, em sendo possível: Pb. Pedro 
Júnior (2ª); Dc. Rafael (3ª); Dca. Izabel (4ª); Dca. 
Nícias (5ª); Pr. Albert (6ª). Informe ao pastor 
qualquer alteração necessária. 
 
Bem-Vindo! 
Está conosco o Pr. David Basílio, que também já 
foi pastor desta igreja. Ele veio a convite nosso, 
para ministrar a Palavra de Deus. A igreja se 
alegra com sua presença. 
 
Motivos de Oração 

 Pela saúde dos pais da Christiane Tomazini, 
Sr. Miguel e Sra. Jane. Esta teve uma costela 
fraturada e se recupera das consequências da 
lesão. 

 Pela saúde da Sra. Maria Lurdes, mãe do Pb. 
Pedro Júnior, que no sábado precisou ser 
atendida no PA por conta de febre e dores no 
corpo. 

 Pela vida do Braúlio, que será submetido a 
uma cirurgia na próxima terça-feira (14). 

 Pela segurança pública do ES, pelas 
autoridades constituídas e pela população 
deste estado. 

 Pela saúde do Cleyton, irmão do Pr. Albert. 
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Nossas Leis e Doutrinas 
SÍNTESE DOUTRINÁRIA DA UNIÃO DAS 

IGREJAS EVANGÉLICAS CONGREGACIONAIS DO 
BRASIL1 

Dom de variedade de línguas 

“Cremos na contemporaneidade 
do dom de variedade de línguas, as 
quais podem ser de natureza 
idiomática ou inteligível 
(estrangeira) e ininteligível 
(estranha).” 

Nossa crença na contemporaneidade 
desse dom tem o fundamento exposto abaixo e 
obedece às orientações colocadas a seguir: 

 Não é conclusiva a hermenêutica que se 
faz de 1 Coríntios 13:8-13, declarando-se que o 
dom, junto ao de “ciência” e ao de “profecia” 
teriam natureza temporária, deixaram de ter 
vigência em um determinado momento dentro 
do período de atuação da Igreja. 

 Se o propósito primordial dos dons 
espirituais é o serviço e a edificação da Igreja, 
enquanto ela cumpre seu ministério e necessita 
ser edificada, todos os dons estão em vigência. 

 No tempo que convém, conforme a 
decisão soberana do Espírito, qualquer dom 
pode ser concedido. 

 A omissão do dom de variedade de 
línguas nos versículos 9-13 pode ser entendida 
como um recurso estilístico, igualmente usado 
por Paulo ao levantar as hipóteses contidas nos 
versículos 1 a 3. Neles Paulo omite vários dons; 
todos eles, porém, são menos importantes que 
o amor. 

 Consequentemente, o verbo 
“pausontai” (1 Coríntios 13:8), traduzido por 
“cessarão” não tem a alegada força para 
determinar que o dom deixaria de ser concedido  
ainda  dentro  do  período  apostólico. 

Leve-se em conta que o propósito de Paulo, em 
1 Coríntios 13, não é definir o tempo de vigência 
de qualquer dom espiritual, e sim exaltar a 
dádiva do amor. 

 Os dons foram concedidos apenas para 
corroborar o ministério apostólico (mesmo os 
chamados dons de sinais ou de efeito). Embora 
não apoiemos a ideia da continuidade do 
ministério apostólico, que justificaria a 
autoridade dos crentes de hoje para a realização 
de sinais, não entendemos que os dons tenham 
cessado com a morte dos apóstolos. Os sinais 
que ocorrem hoje não podem ter o mesmo 
caráter, isto é, não servem para confirmar a 
Palavra revelada; contudo, o Senhor não está 
impedido de os realizar, de acordo com Sua 
Soberana vontade. 

 O encerramento do cânon bíblico 
também não implica a cessação de qualquer 
dom. O que é “perfeito” (1 Coríntios 13:10) pode 
ser entendido como a volta de Jesus Cristo ou 
como o estabelecimento do novo céu e da nova 
terra, quando a Igreja terá concluído seu 
ministério, não sendo então necessária a 
manifestação de nenhum dom. 

Conceito do dom de variedade de línguas 

 O dom de variedade de línguas é a 
capacitação sobrenatural dada por Deus, 
mediante o Seu Espírito, ao crente em Cristo, 
para falar em língua estrangeira não conhecida e 
anteriormente não aprendida ou em uma língua 
estranha. 

 A narrativa de Atos 2 é o principal texto-
base para o dom de variedade de línguas de 
natureza idiomática e o ensino de 1 Coríntios 12 
a 14 a principal base para a manifestação do 
dom em línguas estranhas. 

(continua em outro boletim) 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Fonte: http://uiecb.com.br/a-uiecb/doutrina/sintese-doutrinaria/, com adaptações. Acesso em 14/1/2014. 
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ESCALA 
Serviços 12/02/2017 Quarta Sexta 19/02/2017 

Dirigente da manhã Pr. Albert/DET – – AGO 

Dirigente da noite Pr. Albert Semana de Oração Semana de Oração Eduardo Tomazini 

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

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

Oper. de multimídia.* Aline – Paula Paula 

Recepção Dca. Izabel Pb. Pedro Júnior Dc. Rafael Rafaela 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Pb. Pedro Júnior 19h45: Pb. Cabral 20h00: Dc. Rafael 

20h15: Dca. Kelen 20h30: Dc. Luiz 20h45: Dc. João Artur 
*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 

Fevereiro 

12 19h30 Culto de gratidão pelo aniversário da IEC em Soteco 

13-17 19h30 Semana de oração no templo 

18 9h Reunião da ARCCA (IEC Linhares) 

19 
9h Assembleia geral ordinária 

- Domingo missionário 

Março 

5 19h30 Culto com Santa Ceia 

6-10 19h30 Semana de oração no templo 

10 19h30 Culto (Dia Internacional das Mulheres – resp. UAF) 

11 
- Dia do Adolescente Congregacional (2º sábado) 

19h Aniversário do Henrique 

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

19 
- Dia da Escola Bíblica Dominical (3º domingo) 

- Domingo missionário 
 

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 

11 Marina Helena 

12 Dc. João Arthur 

14 
Mateus Lourenço 

Iran Nunes 

16 Dca. Regina Maria 

25 Jaílton Souza 

28 Luzia Martins 

“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. 
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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

