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A entrega de Abraão 

(Gn 22:1-18) 

Abraão e Sara alimentaram um sonho 
durante 25 anos. O casal não tinha filhos, 
pois Sara era estéril (Gn 11:30). A única coisa 
que eles tinham era uma promessa. Em Gn 
12:7, Deus apareceu a Abraão e, pela 
primeira vez, disse que daria à sua 
descendência a terra de Canaã. O que é 
interessante aqui não é a doação da terra de 
Canaã, mas sim a expressão “sua 
descendência”, pois Abraão e Sara não 
possuíam descendentes. 

Em Gn 13:15-16, Deus aparece pela 
segunda vez e renova as esperanças daquele 
casal, afirmando que Abraão teria uma 
descendência. Algum tempo depois, Em Gn 
15, vendo que a promessa ainda não tinha 
sido cumprida, tomado pela ansiedade, 
Abraão pergunta a Deus, com certo tom de 
desapontamento: “[...] que me haverás de 
dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da 
minha casa é o damasceno Eliézer? [...] A 
mim não me concedeste descendência, e um 
servo nascido na minha casa será o meu 
herdeiro” (vs. 2-3). 

Mas Deus, pela terceira vez, reanima 
aquela família, renova as esperanças 
daquele casal e reafirma que do próprio 
Abraão seria gerado o seu herdeiro (v. 4). 

E como se não bastasse, no capítulo 17 
(vs. 2, 5, 16 e 19), Deus pela quarta vez se 
refere à descendência de Abraão. Assim, o 
Senhor vai intervindo na história daquele 
casal de tal modo que Abraão e Sara vão 
sendo consolados com relação ao maior 
desejo que alimentavam. Portanto essa 
promessa mexeu profundamente com o 
estado emocional e psicológico daquela 
família. 

Porém, no capítulo 18, verso 14, agora 
pela quinta vez, Deus sacramenta a sua 
promessa, e diz para Abraão: “Existe alguma 
coisa impossível para o Senhor? Na 
primavera voltarei a você, e Sara terá um 
filho”. 

No capítulo 21, Deus cumpre sua 
promessa: nasce o filho do casal. Isaque é o 
seu nome. Abraão e Sara sentem-se 
realizados. Ela, com seus 90 anos (Gn 17:17), 
se livra da vergonha e do constrangimento 
de ser uma mulher estéril. Ele, já com 100 
anos (Gn17:17), sente-se revigorado. Enfim, 
o nascimento de Isaque trouxe renovo, paz, 
alegria, esperança e a certeza de que Deus 
era favorável ao casal. 

Mas no capítulo 22, quando Isaque já 
era um adolescente cheio de vigor, Deus 
exige que Abraão sacrifique seu filho. A 
ordem divina não vem acompanhada de 
justificativas sobre o porquê daquela atitude 
tão extrema. No lugar de Abraão, 
possivelmente muitos de nós teríamos 
hesitado, murmurado e até negado. O que 
Deus pretendia com aquela ordem? Por que 
Ele, depois de ter realizado o maior desejo 
daquela família, agora queria dar fim em 
tudo, de forma tão inesperada e radical? 

É a própria Bíblia que nos fornece as 
respostas. O Senhor decidiu experimentar 
Abraão (Gn 22:1), a fim de que ele pudesse 
ser tido como aprovado, amadurecido e 
íntegro aos olhos de todos nós. Tiago diz em 
sua carta: “Meus irmãos, considerem motivo 
de grande alegria o fato de passarem por 
diversas provações, pois vocês sabem que a 
prova da sua fé produz perseverança. E a 
perseverança deve ter ação completa, a fim 
de que vocês sejam maduros e íntegros, sem 
lhes faltar coisa alguma” (Tg 1:2-4). 
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Abraão precisava demonstrar a 
genuinidade do seu amor por Deus (Gn 
22:2). Deus poderia tirar a vida de Isaque de 
forma menos traumática para seus pais. 
Porém a intenção era trabalhar o ego de 
Abraão, o seu coração. O sacrifício de Isaque 
exigia que Abraão fizesse morrer o que ele 
amava e, aos olhos humanos, aquilo que 
possivelmente ele não teria chance de obter 
novamente. Porém Abraão demonstrou 
amar mais o Criador do que a criatura, amar 
mais o abençoador do que a bênção. Disse 
Jesus: “Quem ama seu pai ou sua mãe mais 
do que a mim não é digno de mim; quem 
ama seu filho ou sua filha mais do que a mim 
não é digno de mim; e quem não toma a sua 
cruz e não me segue, não é digno de mim. 
Quem acha a sua vida a perderá, e quem 
perde a sua vida por minha causa a 
encontrará” (Mt 10:37-39). 

Deus jamais quis ser adorado por meio 
de sacrifícios humanos. Ele usou aquela 
situação para descortinar o coração de 
Abraão e revelar que sentimentos havia 
dentro dele. Abraão provou temer a Deus 
entregando seu próprio filho (Gn 22:12). Em 
consequência, Deus o abençoou 
grandemente (Gn 22:15-18). 

Será que somos capazes de perceber 
em nossas vidas algo que Deus está 
requerendo para estreitar a comunhão 
comigo e com você? Nosso amor por Deus e 
nossa disposição de servi-lo vão até que 
ponto? Que sigamos o exemplo de Abraão, 
desprendendo-nos dos nossos próprios 
sonhos para vivermos a vontade de Deus. E 
que o Senhor nos abençoe! 

Pr. Albert Iglésia 
 

Departamentos e Uniões 

Reunião hoje, com o pastor e os respectivos 
presidentes e/ou representantes, no 
gabinete, logo após a Escola Dominical. 

Pauta: exposição e análise da situação atual; 
reavaliação do calendário de atividades; 
perspectivas; sugestões e orientações de 
funcionamento. Solicita-se que os 
presidentes e/ou representantes tenham 
em mãos informações necessárias ao trato 
dos assuntos abordados. 
 

Almoço Missionário 
É hoje, às 12h! Valor: R$ 10,00. Cardápio: 
arroz, feijão de caldo, macarrão, salada de 
legumes e saladas verdes, peito de frango 
grelhado. Os tickets podem ser adquiridos 
com as diaconisas Regina, Nícias e Izabel. 
 

Santa Ceia 
É hoje também! Será ministrada durante o 
culto noturno. O Dc. João Artur e a Dca. 
Regina ficam responsáveis pela preparação 
da mesa. 
 

Apresentação da Manuela 
Durante o culto noturno, também 
realizaremos a apresentação da Manuela, 
filha do casal Paula e Paulo Bonates. A igreja 
se alegra com toda a família! 
 

Semana de Oração 
Excepcionalmente, foi adiada e começará 
amanhã. Eis a escala de dirigentes: Dca. 
Regina (2ª); Matheus (3ª); Dc. Luiz (4ª); José 
Francisco (5ª); Azarcon (6ª). Escala de 
recepção:  Cloves (2ª); Dc. João Artur (3ª); 
Dc. Rafael (4ª); Pb. Pedro Junior (5ª); Luís 
Eduardo (6ª). “Vigiem e orem para que não 
caiam em tentação. O espírito está pronto, 
mas a carne é fraca” (Mt 26:41). 
 

Grupo de Intercessão 
Todo domingo, durante o culto noturno, 
vários irmãos se revezam no gabinete 
pastoral com o intuito de interceder pelas 
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demais pessoas presentes na igreja, pela 
pregação da Palavra, pelos louvores 
entoados, pelo agir do Espírito Santo em 
nosso meio, por conversões de vidas etc. Se 
você quiser fazer parte desse grupo de 
oração, fale com a Dca. Nícias. A igreja 
precisa de voluntários. “A oração de um 
justo é poderosa e eficaz. Elias era humano 
como nós. Ele orou fervorosamente para que 
não chovesse, e não choveu sobre a terra 
durante três anos e meio. Orou outra vez, e 
o céu enviou chuva, e a terra produziu os 
seus frutos” (Tg 5.16-18). 
 

Dia da Mulher Congregacional 
É observado no dia 11 de julho pela nossa 
denominação. Mas você sabe o porquê? 
Sarah Kalley serviu a Cristo na evangelização 
do Brasil de 1855 a 1876. Foram 21 anos 
dedicados à obra do Senhor em terras 
brasileiras, sempre em companhia do seu, o 
Pr. Robert Reid kalley. Deus colocou no 
coração dela o desejo de formar uma 
sociedade de senhoras, o que não era 
aceitável na época, pois não ficava bem que 
as mulheres saíssem sozinhas às ruas. Como 
da igreja faziam parte três senhoras alemãs 
casadas, que não se conformavam com essa 
restrição, dona Sarah pôde programar a 
fundação de tal sociedade. Para sua alegria, 
na primeira reunião, no dia 11 de julho de 
1871, estavam presentes 11 senhores que 
apoiavam a ideia. Ela foi sua presidente até 
voltar para a Escócia. Era o início das atuais 
Uniões Auxiliadoras Femininas (UAFs). 
Parabéns, mulheres congregacionais! 
 

Sugestão de Leitura 
A batalha de todo adolescente: um guia para 
eles sobre como vencer as tentações sexuais 
(Stephen Arterburn e Fred Stoeker. Editora 
Mundo Cristão, 2007). Esse livro é um ponto 
de partida para o estabelecimento de uma 

interação consistente entre pais e filhos no 
que se refere à sexualidade masculina, a 
seus processos e princípios que devem 
norteá-los. Em um mundo carregado de 
mensagens sensuais corrompidas, o risco de 
que esses rapazes desenvolvam uma 
imagem deturpada do sexo é muito grande, 
e só um diálogo franco, sem rodeios e 
receios, baseado na orientação divina 
revelada na Bíblia, pode evitar o desastre. 
 

Oficiais 
Reunião no gabinete pastoral, às 17h45, 
para oração antes do culto. 
 

Motivos de Oração 
• Pela II Conferência Missionária, que 

ocorrerá em agosto. 

• Pela saúde da Gabryella, amiga da Bruna 
e diagnosticada com graves 
enfermidades. 

• Pelo Projeto Nílson Braga 2018, de 18/7 a 
1/8, em Milagres-CE. 

• Pelas próximas eleições da igreja, que 
ocorrerão em setembro. 

• Pelos oficiais, pela Diretoria, pelos 
Departamentos e pelas Uniões da igreja. 

• Pelo fortalecimento de nossas famílias. 

• Pelas vidas que Deus tem feito se achegar 
até nós, para que haja conversão, 
restauração e fortalecimento espiritual. 

• Pelo fortalecimento das igrejas e campos 
missionários da nossa região (ARCCA) e 
pela comunhão entre nós. 

• Pela saúde da Sra. Julieta, mãe da Dca. 
Regina, internada com fortes dores 
abdominais. 

 
 

Visitante, seja bem-vindo! 
Sua presença nos alegra. 

Volte outras vezes. 
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ESCALAS 
Ofícios Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Abrir e fechar a igreja Dc. Rafael Dc. Rafael Dc. Rafael Dc. Luiz 

Dirigente da manhã DET – – DET 

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

Ana Lúcia 

Preletor(a) da noite Pr. Albert – Dca. Izabel 

Oper. de som* Gilmar/Carlinhos – – Gilmar/Carlinhos 

Oper. de multimídia* Aline/Bruna – – Aline/Bruna 

Recepção Sidneia e Azarcon Semana de Oração Semana de Oração José Francisco e 
Rafaela 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

18h00: Iran 18h15: Creuza 18h30: Marina 

18h45: Matheus 19h00: Tânia 19h15: Lisy Anne 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

EXPEDIENTES 
Domingo Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

EBD: 9h – Culto: 18h Oração no Templo: 19h30 Estudo Bíblico: 19h30 
Ensaio do Ministério 

de Louvor: 16h 

Semana de Oração no Templo: primeira semana completa de cada mês. 
 

AGENDA E DATAS MAGNAS 
(Fale com o pastor ou com as secretárias caso queira reservar uma data especial) 

Julho 

9-13 19h30 Semana de Oração 

11  Dia da Mulher Congregacional (UAF) 

15 – Domingo de Missões 

18 - Projeto Nílson Braga (início; em Milagres-CE) 

22  Estudo da Revista Vida Cristã (UAF) 

Agosto 

1º - Projeto Nílson Braga (término; em Milagres-CE) 

4 18h II Conferência Missionária 

5 18h 
II Conferência Missionária 

Culto com Santa Ceia 

6-10 19h30 Semana de Oração 

12 
- Dia dos Pais 

 Reunião de Oração (UAF) 

18 16h Reunião de Oficiais 

19 - Dia da Denominação (163 anos)i 
 

ANIVERSARIANTES DE JULHO 

3 Pb. Pedro Júnior e Mary Ellen (casamento) 

10 José Francisco e Marina (casamento) 

13 Pb. Pedro Júnior 

15 Marina 

23 Azarcon 

25 Luís Eduardo e Ana Lúcia (casamento) 

26 José Francisco 

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

 

i  No dia 19 de agosto de 1855, em Petrópolis (RJ), a primeira Escola 

Dominical do Brasil em língua portuguesa foi fundada pelo casal Robert 
Reid Kalley e Sarah Poulton Kalley, o que deu origem à Igreja Evangélica 
Fluminense. 

                                                 

OFICIAIS ECLESIÁSTICOS 

Pr. Albert Iglésia; Pb. Pedro Júnior; Dca. Nícias 
Ferreira; Dca. Regina Oliveira; Dc. Rafael 
Albuquerque; Dca. Kelen Albuquerque; Dc. Luiz 
Bermudes; Dc. João Arthur; Dca. Izabel Escodino 

DIRETORIA 

Presidente: Pr. Albert Iglésia; Diretor 
Administrativo: Dc. Luiz Bermudes; Vice-Diretor 
Administrativo: Ladário Albuquerque; 
Tesoureiro: Rafael Albuquerque; Secretárias: 
Bruna Lopes e Paula Andrade. 

Telefones Úteis: Pr. Albert Iglésia: (61) 9 9271-
0472 (Claro e WhatsApp) e Pb. Pedro Júnior: 
(27) 9 9913-1168 (Vivo e WhatsApp). 

 

 


