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Para um ensino bíblico eficaz (parte II) 

Na semana passada, abordei aqui dois princípios para termos um ensino bíblico eficaz na Igreja: 
determinação resoluta e estudo diligente. Você ainda lembra o que eles significam? Não? Então vale 
a pena reler o boletim anterior. Convém ressaltar àqueles que estão tomando conhecimento do 
assunto agora que a passagem bíblica registrada em Esdras 7:10 está nos servindo de base para o que 
estamos falando. 

Hoje, vou comentar mais dois princípios que separei para nossa reflexão. Espero que eles, ao 
lado dos anteriores, motivem especialmente os homens e mulheres de Deus que foram chamados 
para ensinar a Palavra do Senhor. Acredito ser muito importante abordarmos essa temática agora 
porque estamos reiniciando nossa Escola Dominical depois de um período de merecido recesso para 
os professores. 

Obediência irrestrita: “(...) e para cumprir, (...)”. O verso 10 de fato não descreve o tipo de 
obediência que Esdras havia decidido prestar à Palavra de Deus, mas podemos colher essa ideia em 
outras partes do seu livro, especialmente nos capítulos 9 e 10. Leia-os integralmente, com bastante 
atenção, e perceba que Esdras não mediu esforços para obedecer pronta, completa e continuamente 
à Palavra de Deus. Ainda que suas atitudes inicialmente desagradassem a muitos, para o escriba e 
sacerdote Esdras importava mais agradar a Deus do que a homens. Isso muito lhe custou, afinal de 
contas, ele estava em sua terra natal, com seus compatriotas... 

Um bom exemplo convence mais do que muitas palavras. Se o professor não se submeter à 
Palavra de Deus, também não poderá exigir que seus alunos a cumpram. É bem provável até que suas 
palavras soem aos ouvidos de seus alunos com um tom de hipocrisia. Uma simples falta do professor 
pode pôr a perder um sem-número de horas de aulas. 

Fidelidade no ensino. O contexto do qual se tira o texto-base do ensino deve ser 
cuidadosamente observado e com ele relacionado. O desprezo desse quarto princípio pode resultar 
em sérias distorções da verdade ou na incompreensão total da passagem. Como exemplo, tomemos 
Cl 2:21, que diz "Não manuseie!", "Não prove!", "Não toque!". Se tirarmos esse versículo do seu 
contexto, é provável que caiamos no erro de crer que Paulo insiste numa forma de rigoroso 
ascetismo. Mas, lido no seu contexto, Cl 2:21 refere-se a certas regras e regulamentos que os falsos 
mestres estavam buscando impor aos cristãos de Colossos. Esse tipo de heresia acontece 
frequentemente com porções do Antigo Testamento. Muitas passagens bíblicas não podem ser 
adequadamente compreendidas fora de seu contexto histórico e cultural. Lembremo-nos, portanto, 
de que a elucidação de uma passagem bíblica deve ter como objetivo relacionar o passado com o 
presente ou apontar para o futuro, mostrando que a verdade divina é aplicável aos dias de hoje e 
também aos dias vindouros. 

Relacionadas à fidelidade no ensino estão a clareza e a simplicidade, as quais evitam a 
ambiguidade e tornam as Escrituras compreensíveis. O verso 10 não diz que Esdras planejava ensinar 
os estatutos e juízos divinos de tal forma, mas isso se esclarece em Ne 8:5-12. 

Entãos, prezado leitor, pode-se concluir que a correta utilização da Palavra de Deus, por si só, é 
suficiente para transformar vidas. O contrário, infelizmente, é capaz de enganar multidões (Gn 3:1-
13).   
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Escola Dominical 

Retoma hoje suas atividades normais, a todo 
vapor. Professores, mãos à obra! A classe de 
catecúmenos se reunirá no gabinete pastoral. 
 
Culto Infantil 

Também será retomado hoje. Por falar nisso, 
você já olhou a escala no quadro de avisos? 
Fique atento! Avise a irmã Mary suas 
impossibilidades. É sempre bom lembrar que as 
crianças se dirigem para as salas após o louvor. 
Antes disso, elas permanecem sob a 
responsabilidade dos pais, aprendendo desde 
cedo a participar do culto a Deus com toda a 
congregação reunida. 
 
Almoço, Bazar e Pescaria 
Hoje a UAF encerrará o ciclo de ajuda em favor 
do aniversário da igreja. No almoço, crianças até 
8 anos pagam R$ 5,00; as demais pessoas pagam 
R$ 10,00. Também haverá bazar e pescaria neste 
dia. 
 
Santa Ceia 
Hoje, no culto noturno. A Dca. Nícias fica 

responsável pela preparação dos elementos. 

Solicita-se que os demais diáconos procedam ao 

deslocamento da mesa em tempo hábil, para 

não haver interferências durante o culto. 

 
Bem-Vindos 

Estão conosco o Pr. João Márcio (IEC Monte 

Gerizim-RJ) e sua família: Adriana (esposa), 

Geovana e Ana Luísa (filhas do casal). Ele será o 

pregador do culto da noite. Todos são bem-

vindos! 

 
Albert Jr. 
Como não conseguiu vaga nos cursos 

pretendidos na UFES em 1ª chamada, por meio 

do Enem, voltou a Brasília para se matricular no 

curso de Ciências Contábeis  da 

 

 

 

  

UnB, em que conseguiu entrar por meio do 
Processo de Avaliação Seriada (PAS) dessa 
universidade. Além disso, aproveitou a ocasião 
para tratar do seu alistamento militar naquela 
cidade. Também participará do batismo da sua 
namorada, a Júlia, que esteve entre nós. O 
pastor e sua família agradecem o carinho desta 
igreja com seu filho e pedem orações por ele, a 
fim de que Deus o direcione. Ainda restam 
algumas etapas a serem cumpridas e 
confirmadas nesses processos envolvendo o 
curso de graduação do Albert Jr. e o serviço 
obrigatório militar. Até que tudo se defina, ele 
permanecerá em Brasília. 
 
UIECB 
Durante a 53ª AG, foi eleita a nova Diretoria. 
Tome nota: Márcio Leal (presidente); Zefanias 
(1º vice-presidente); Josias Carvalho (2º vice-
presidente); Ademir (1º secretário); Luciene (2ª 
secretária); Neide (3ª secretária); Messias Paulo 
(1º Tesoureiro); Israel Gomes (2º tesoureiro). Na 
ocasião, o Pr. Arão Lobato, da Serra, foi eleito 
conselheiro do DET. Que Deus abençoe esses 
irmãos, dando-lhes graça para exercerem seus 
mandatos. Parabéns a todos! 
 
Semana de Oração 
Em virtude dos preparativos para os cultos de 
gratidão a Deus pelo aniversário da igreja, nos 
dias 11 e 12/2, a semana de oração será 
transferida para a próxima semana. Assim, 
alguns irmãos terão oportunidade de ensaiar 
durante a semana e tomar outras providências 
em relação às comemorações. A reunião de 
oração na quarta-feira e o estudo bíblico na 
sexta-feira serão mantidos. Não falte! 
 
Som e Multimídia 
É preciso ressaltar que, atualmente, a galeria é 
destinada ao berçário e aos irmãos que estão 
escalados para operar os equipamentos 
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encontrados no local. A aglomeração de pessoas 

na galeria atrapalha o trabalho da equipe, desvia 

a atenção de quem prega e dirige o culto e 

prejudica as próprias pessoas, que deveriam 

estar louvando a Deus, orando e atentas à 

pregação da Palavra em seus devidos lugares. 

Quem não estiver escalado para trabalhar no 

som, na multimídia nem no berçário, por favor, 

não suba para o local, exceto em caso de notória 

necessidade. 

 
Aniversário da Igreja 
No próximo sábado, às 19h30, iniciaremos as 
comemorações dos 60 anos da igreja, com culto 
de gratidão a Deus. Possivelmente receberemos 
vários convidados e a presença de todos é muito 
importante. Portanto evitemos atrasos e 
problemas de última hora. O culto terá início no 
horário marcado. 
 
Organização 

Evite deixar materiais/objetos espalhados ou 

esquecidos nos diferentes lugares da igreja, 

como sobre a mesa que fica próximo à porta de 

alumínio, nos corredores e no salão anexo, por 

exemplo. Se o material/objeto é da igreja, ele 

deve estar acondicionado no devido lugar. Se ele 

é seu, convém que seja guardado na sua casa. Se 

não tem mais utilidade, deve ser doado, vendido 

ou jogado fora. Contribua com a organização da 

igreja. 

 
Faxinão 

Ontem, mais uma equipe de irmãos esteve 

trabalhando aqui para limpar e organizar a 

igreja. Que Deus os abençoe e os recompense 

pelo zelo demonstrado com o Reino de Deus. A 

esses irmãos, nosso reconhecimento e nosso 

“muito obrigado!”. 

 

 

 

 
Nossas Leis e Doutrinas 

SÍNTESE DOUTRINÁRIA DA UNIÃO DAS 
IGREJAS EVANGÉLICAS CONGREGACIONAIS DO 

BRASIL1 
Jejum 

“Cremos que a pratica do jejum 
não é exclusiva dos tempos 
vétero e neotestamentário e que, 
portanto, é lícito a Igreja utilizar-
se dela nos dias atuais.” 

A confissão acima encontra respaldo nas 
seguintes afirmações e comprovação bíblica: 

Propósito do Jejum 

 O jejum é instrumento de consagração ao 
Senhor, de dedicação à oração e de 
humilhação diante dEle (cf. Sl 35:13; Jn 3:5). 

Prática do Jejum 
A prática do jejum deve seguir às 

orientações bíblicas: 

 Ser espontâneo, ocorrendo individual ou 
coletivamente (2 Sm 12:23; 2 Co 6:5; Ed 8:21; 
Ne 9:1). O jejum ritual ou formal é censurado 
pelas Escrituras (Is 58:3-6; Jr 14:12; Zc 7:5; Lc 
18:12). 

 Nunca se tornar elemento de ostentação ou 
de superioridade espiritual, como o próprio 
Jesus orientou (Mt 6:16-18). 

 Não se tornar rotineira ou mecânica, mas ser 
usada com um fim específico (At 13:2,3). 

Ensino e exemplos bíblicos 
O jejum é recomendado pelo Senhor Jesus 

(Mt 6:16-18), tornando-se, assim, parte 
integrante do Seu ensino à Igreja. 

Alguns exemplos de prática de jejum: 

– Jesus jejuou (Mt 4:2); 
– Paulo praticou (2 Co 6:5; 11:27); 
– a igreja de Antioquia também (At 

13:2,3). 

 

                                                 
1 Fonte: http://uiecb.com.br/a-uiecb/doutrina/sintese-doutrinaria/, com adaptações. Acesso em 14/1/2014. 

http://uiecb.com.br/a-uiecb/doutrina/sintese-doutrinaria/


Boletim Dominical nº 6/17, de 5 de fevereiro de 2017 

ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã DET – – Pr. Albert/DET 

Dirigente da noite Pr. Albert Dc. Luiz Pr. Albert Pr. Albert 

Pregador(a) da noite Pr. João Márcio – – Pr. David Basílio 

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

Oper. de multimídia.* Bruna – Bruna Aline 

Recepção Aline Luciana Moraes Paula Dca Izabel 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Nasser 19h45: Ana Rosa 20h00: Lyse Anne 

20h15: José Francisco 20h30: Azarcon 20h45: Sidneia 
*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 

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

19h30 Culto com Santa Ceia 

11-12 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 

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) 

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

Abril 2 19h30 Culto com Santa Ceia 
 

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. 

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

