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A entrega da família de Abraão (Gn 22:1-18) 

Como os planos de Deus não podem ser frustrados, em Gn 21 nasce o filho que o Senhor 
prometeu a Sara e Abraão. Isaque é o seu nome. O casal agora está muito feliz, sente-se 
realizado com a chegada daquele menino. Ela, com seus 90 anos (Gn 17:17), se livra da vergonha 
e do constrangimento de ser uma mulher estéril numa sociedade patriarcal, em que a mulher 
era vista como um objeto, um meio de procriação. Ele, já com 100 anos (Gn17:17), sente-se 
revigorado, capaz de dar à esposa um filho tão desejado. O nascimento de Isaque trouxe 
renovo, paz, alegria e esperança ao casal. 

Entretanto o drama da família estava só começando. No capítulo 22, quando Isaque já era 
adolescente, Deus exige que Abraão sacrifique seu filho. A ordem não vem acompanhada de 
justificativas. O filho prometido e ansiosamente esperado durante 25 anos deveria ser 
sacrificado sem qualquer explicação. No lugar de Abraão, muitos murmurariam e até negariam. 
O texto não diz isso sobre Abraão, mas eu continuo pensando que não foi nada fácil para ele. A 
situação em que Deus o colocou tinha um agravante. Não se tratava da perda de um bem 
material; mas, sim, da perda de sua descendência, do filho por quem ele e sua esposa oraram 
e choraram durante 25 anos. Por que Deus, depois de ter realizado o desejo daquela família, 
agora parecia querer dar fim em tudo, de forma tão inesperada e radical? 

Na verdade, Deus decidiu experimentar Abraão (Gn 22:1), a fim de que ele pudesse ser 
tido como aprovado, amadurecido e íntegro aos olhos de todos. Isto é o que Tiago nos ensina: 
“...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). 

Abraão precisava demonstrar a genuinidade do seu amor por Deus (Gn 22:2). 
Biblicamente, o amor é provado por meio de atitudes e não apenas por palavras dóceis. Deus 
poderia tirar a vida de Isaque de forma mais rápida e menos traumática para seus pais. Porém 
a intenção era trabalhar os sentimentos da família. Aquele sacrifício envolvia a disposição de 
Abrão caminhar durante dias rumo a um lugar desconhecido. Durante esse tempo, ele poderia 
avaliar melhor as consequências, desanimar e retroceder. Mas Abraão seguiu em frente. 

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, 
amar mais a Deus do que ao próprio filho. 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). 

O que isso tem a ver com nossas famílias? Tudo! Somos capazes de perceber em nossas 
famílias algo que Deus está requerendo para estreitar a comunhão conosco? Nosso amor por 
Deus e nossa disposição de servi-lo vão até que ponto? Que sigamos o exemplo da família de 
Abraão, desprendendo-nos dos nossos próprios sonhos para vivermos a vontade de Deus. E que 
o Senhor abençoe nossos lares!  
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Culto Matinal 
De acordo com o que foi decidido na última 
assembleia de membros, hoje iniciamos 
nosso culto pela manhã. Logo após, 
começaremos a EBD, que será encerrada nas 
próprias classes. A dinâmica acordada com o 
DET é a seguinte: início do culto às 9h, seguido 
de dois louvores; pregação da Palavra de 9h15 
até 9h45; último louvor (momento em que 
serão recolhidas as ofertas destinadas à 
Escola Dominical); anúncios e divisão das 
classes até 10h; término das aulas às 11h. Em 
junho, inverteremos a ordem do culto e da 
EBD e tomaremos uma decisão na próxima 
AGO. 
 

Departamento Infantil 
Está de parabéns! Ontem organizou a Noite 
do Pijama com as crianças. Fica registrado 
aqui nosso agradecimento aos colaboradores. 
A igreja deve permanecer atenta às 
necessidades dos pequeninos também. 
Dentro das nossas possibilidades, vamos 
investir neles. 
 

União Auxiliadora Feminina 
Agradece a todos que colaboraram com o 
almoço deste domingo. A confraternização da 
UAF no final do ano, na Confeitaria Monte 
Líbano, em Vitória, está cada vez mais 
próxima.  
 

União de Homens 
Também está se organizando para o encontro 
que ocorrerá no dia 20 deste mês, a partir das 
15h, em nossa igreja. Nesse evento, 
receberemos o Pb. Josué Mota (IEC Icaraí-RJ). 
Ele e o pastor Albert falarão aos homens. Os 
irmãos da ARCCA também são convidados a 
participar, a fim de fortalecermos os laços. 
Após o encontro, haverá um churrasco de 
confraternização. Procure a diretoria da UHEC 
para outras informações. 

Flávia e Paulinho 
Agradecem as manifestações de carinho pela 
passagem dos seus aniversários e convidam a 
igreja para comer um delicioso bolo após o 
almoço. 
 

Reunião da ARCCA 
Já foi marcada a próxima reunião: dia 27 
deste mês, às 9h, na IEC Nova Venécia. 
Aqueles que desejarem participar devem 
procurar o Pb. Pedro Júnior, que está 
organizando nossa ida ao local. Informe se 
você vai poder disponibilizar seu carro ou se 
precisará de carona. 
 

Mês da Família 
Maio é tradicionalmente o mês em que as 
igrejas celebram a família. Durante os cultos 
de domingo à noite, sempre pregaremos uma 
palavra de Deus voltada para esse tema. No 
dia 4 de junho, 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! 
 

Glórias a Deus! 
Em Rm 12.15, a Palavra diz: “Alegrai-vos com 
os que se alegram”. Sendo assim, ficamos 
felizes com as recentes notícias sobre as 
bênçãos de Deus na área profissional dos 
irmãos Matheus Ribeiro, Bruna, Williana e 
Paula. Há alguns dias, o Senhor também 
abençoou a Alana com um emprego. Que 
tudo seja para honra e glória de Deus. 
 

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.  
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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. 
 

Motivos de Oração 
 Pelo CM de Aracruz, que está sem obreiro 

e manifestou o desejo de ser tutelada por 
uma igreja da ARCCA. 

 Pela congregação da Ponta da Fruta (em 
breve vamos retomar 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 do Lapa, internado no hospital 
Santa Mônica 

 Pela saúde do Cleyton, irmão do Pr. Albert. 

 Pela saúde do Sr. Orildo (pai do Orlando), 
internado também no hospital Santa 
Mônica. 

 Pela Saúde da Dca. Izabel. 

 Pela saúde dos pais da Célia, os quais são 
idosos, andam meio debilitados e carecem 
de cuidados. 

 Pela saúde do Azarcon, para que se 
recupere plenamente, pois precisou de 
cuidados médicos neste fim de semana. 

 

Nossas Leis e Doutrinas 

SÍNTESE DOUTRINÁRIA DA UNIÃO DAS 
IGREJAS EVANGÉLICAS CONGREGACIONAIS 

DO BRASIL1 

Sinais e Prodígios 

“Cremos que Deus, no exercício de Sua 
Soberania, pode se manifestar, ainda hoje, 
por meio de sinais e prodígios.” 

A declaração confessional acima se 
fundamenta no que expomos a seguir. 

Conceito e objetivos dos sinais 

 Sinais e prodígios são feitos sobrenaturais, 
usados por Deus para confirmar a Palavra 
pregada, manifestar o Seu poder e a Sua 
glória (Dt 6:22; Ne 9:9:10; Mc 16:15-20; At 
4:29-31; Hb 2:3,4). 

 No Novo Testamento, os sinais relatados 
ocorreram com os seguintes objetivos: 

a) marcar a inauguração do ministério 
terreno de Jesus Cristo (Jo 2:11); 

b) servir como avisos escatológicos (Mt 
24:3-14; Mc 16:1-4; Lc 21:25-28); 

c) testemunhar a presença divina nos 
ministérios de Jesus e dos apóstolos 
(Mc 16:17-20; Jo2:23; 3:2; 7:31; At 
2:22; 2 Co 12:12; Hb 2:4); 

d) corroborar o ministério apostólico (At 
4:16-30; 5:12; 6:8; 8:6,13; 14:3; 15:2); 

e) apontar para Cristo e Seu Evangelho (Jo 
20:30,31; Rm 15:18,19); 

f) assessorar o ministério de propagação 
do Evangelho, conforme indicado nas 
palavras da oração da Igreja nascente, 
registradas em Atos 4:30 (“Enquanto 
estendes a mão para fazer curas, sinais 
e prodígios, por intermédio do nome 
do teu santo Servo Jesus”). 

Advertências quanto aos sinais e prodígios 

Alguns cuidados precisam ser tomados 
pelos crentes em Cristo quanto à ocorrência 
de sinais e prodígios: 

 Todos os fenômenos ou acontecimentos 
tidos como sinais devem ser submetidos à 
apreciação da Igreja, que deve considerá-los à 
luz das Escrituras e, se aprovados, podem ser 
admitidos como tais, porque há sinais de 
engano (Mt 24:24;Mc  13:22; 2 Ts 2:7-11; Ap 
13:13,14;16:13,14; 19:20) e nem todos os 
sinais têm origem divina (At 8:9,10; 16:16). 
 

(continua no próximo 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 Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã DET – – DET 

Pregador da manhã Pr. Albert – – Pr. Albert 

Dirigente da noite Dc. Luiz Eduardo Tomazini Pr. Albert Ana Lúcia 

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

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

Oper. de multimídia.* Aline – Paula Paula 

Recepção Paulinho Dca. Nícias Bráulio Aline 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Ana Rosa 19h45: José Francisco 20h00: Nasser 

20h15: Bráulio 20h30: Ana Lúcia 20h45: Jaqueline 
*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 

Maio 

10 - Dia do Missionário 

13 
17h Café em homenagem ao Dia das Mães (resp.: UAC) 

20h Encontro da UAC e UMEC 

14 8h30 Café da manhã em homenagem ao Dia das Mães (resp.: DET/EBD) 

20 15h Encontro da UHEC 

21 - Domingo de Missões 

27 9h Reunião da ARCCA (IEC Nova Venécia) 

Junho 

4 
18h Encerramento do Mês da Família (resp.: UAC e UHEC) 

19h30 Culto com Santa Ceia 

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 
 

ANIVERSARIANTES DE MAIO 

4 Flávia Cristiana 

5 Paulo Fernando 

9 Marcela 

10 Karla 

13 Luís Eduardo 

19 Dca. Kelen 

20 Breno 

22 
Nicoly 

Luzia Tolentino 

 
(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: 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

