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A Eficácia da Palavra de Deus (Parte I) 

Vivemos num tempo em que o relativismo cada vez mais se entranha na mente das 
pessoas e passa a influenciar suas opiniões, crenças e atitudes. O relativismo é uma concepção 
filosófica, “uma doutrina segundo a qual a verdade e os conceitos de bem e mal variam de 
acordo com a época, a sociedade, o indivíduo etc.” (Sérgio Ximenes, Minidicionário da Língua 
Portuguesa, pág. 804). Também pode ser conceituado como “doutrina que afirma que as 
verdades (morais, religiosas, políticas, científicas, etc.) variam conforme a época, o lugar, o 
grupo social e os indivíduos de cada lugar [...], um termo filosófico que se baseia na 
relatividade do conhecimento e repudia qualquer verdade ou valor absoluto” 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Relativismo). 

No relativismo, todos os pontos de vista sobre o mesmo assunto são válidos, ainda que 
sejam contraditórios entre si ou mesmo absurdos. De acordo com essa concepção, é 
impossível a qualquer ser humano chegar ao conhecimento da verdade objetiva e absoluta. 
Conforme as circunstâncias, uma verdade comprovada há séculos pode ser transformada 
numa mentira, ou vice-versa. A realidade dos fatos vai sendo questionada. Às vezes, é mais 
conveniente para alguns fechar os olhos e negar as evidências. 

Em meio a esse conflito de ideias, está a genuína fé cristã, que volta e meia é atacada por 
vãs filosofias e por alguns golpes que a própria vida se encarrega de dar. Pessoas que se 
declaravam crentes e convictas a respeito da palavra de Deus agora se veem abaladas por 
dúvidas e incertezas. E se perguntam: “A palavra de Deus é mesmo eficaz?”.  

Antes mesmo que alguém tente responder, leiamos o que Deus diz sobre a sua própria 
palavra: “assim será a palavra que sair da minha boca: não voltará para mim vazia, mas fará o 
que me apraz e prosperará naquilo para que a designei” (Is 55:11). Portanto, esteja certo de 
que a palavra que Deus libera sobre a sua vida e sobre o mundo se cumprirá na sua plenitude, 
independentemente de teorias, conceitos e filosofias que o homem cria para dar sentido à sua 
existência. A palavra de Deus irá se cumprir na minha e na sua vida! 

Podemos conferir na Bíblia pelo menos três motivos pelos quais a palavra de Deus é 
digna de confiança. Neste espaço, vou apontar um deles. Na próxima semana, espero 
complementar o texto apresentando os outros dois. 

I. DEUS NÃO MENTE. “Deus não é homem, para que minta; nem filho do homem, 
para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o 
cumprirá?” (Nm 23:19). Deus não é como nós, que estamos sujeitos à mentira e à traição 
pelos próprios sentimentos. Suas palavras são verdadeiras e pronunciadas à luz da razão. O 
diabo certamente mentirá para você (Jo 8:44); as demais pessoas também poderão mentir. 
Mas Deus não! O que Deus promete, ele mesmo o fará: “Disse-me o Senhor: Viste bem, 
porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir.” (Jr 1:12). 
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Assembleia 
Hoje pela manhã, a partir das 9h estará 
acontecendo a nossa Assembleia Geral 
Extraordinária. A pauta está afixada no 
quadro de avisos da igreja. Os membros 
votantes são convocados a participar. As 
ausências devem ser justificadas para não 
caracterizarem falta. 
 

Culto noturno 
O Pb. Pedro Júnior estará ausente no culto 
noturno de hoje, pois estará levando a 
Palavra de Deus à IEC de Aracruz. O Pb. 
Cabral irá trazer a Mensagem hoje à noite na 
nossa igreja. Não deixe de participar do culto 
ao Senhor. 
 

Convocação para reunião 
O Pb. Pedro Júnior convoca a diretoria da 
igreja, oficiais e lideranças das uniões e 
departamentos para uma reunião no dia 
30/09 (próximo Sábado) às 18h na igreja. 
 

Santa Ceia 
No próximo domingo, dia 01/10, o Pr. Carlos 
Galois (irmão do Pr. José Cláudio, de Nova 
Venécia), estará trazendo a Mensagem e 
ministrando a Ceia do Senhor. 
 

Coral 
A irmã Luciana informa que o ensaio do Coral 
continua ocorrendo todas as quartas-feiras 
após a reunião de oração. 
 

Noite de Talentos  
Dando continuidade às apresentações 
conforme sorteio realizado na Noite de 
Talentos. Segue a escala das próximas datas:  
24/09 (hoje): Guilherme  
01/10: Coreografia (crianças)  
08/10: Pb. Pedro Júnior e família  
15/10: Nicoly e Barbara  
22/10: Mylena  
29/10: Eduardo Garcia e Aline. 

 UAF 
A UAF lembra a todas as irmãs das 
programações semanais:  
 2º domingo do mês, às 18h, Estudo da 
Palavra de Deus. 
 4º domingo do mês, às 18:30h, reunião de 
oração.  
 

Departamento Infantil 
Os preparativos para o Culto Infantil estão a 
todo vapor! Mary pede que os pais tragam 
seus filhos para o ensaio que acontece todo 
sábado às 15h, no templo. 
 

Publicações no Boletim Dominical 
Procure, com antecedência, as secretárias se 
você precisa publicar algum aviso no Boletim 
relacionado às programações da igreja. 
 

Motivos de Oração 
 Por arrependimento, conversão e 

santificação. 
 Pelas evidências dos frutos do Espírito em 

nossas vidas. 
 Pela fidelidade dos irmãos nos dízimos e 

nas ofertas. 
 Pela família do Pb. Cabral e de sua filha 

Ivete.  
 Pelos Oficiais, Diretoria, Departamentos e 

Uniões da nossa igreja. 
 Pela recuperação pós-cirúrgica da nossa 

irmã Christiane Tomazini. 
 Pela saúde do Carlos Alberto, irmão do 

Tony.  
 Pela vida espiritual dos jovens e 

adolescentes da igreja. 
 Pela programação do Departamento 

Infantil nos dias 21 e 22 de Outubro. 
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã Assembleia/DET – – DET 

Dirigente da noite Azarcon – – Pb. Pedro Jr. 

Pregador(a) da noite Pb. Cabral Dc. Rafael Pb. Pedro Jr. Pr. Carlos Galois 

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

Oper. de multimídia.* Aline – – Paula 

Recepção Dca. Regina   Mylena 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Luís Eduardo 19h45: Cloves 20h00: Ana Lúcia 

20h15: Dca. Kelen 20h30: Sidneia 20h45: Tânia 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 

OFÍCIOS 
Domingo Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

EBD: 9h – UAF: 18h (2º) e 18h30 
(4º) – UHEC: 18h30 – Culto: 
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 as secretárias caso queira reservar uma data especial) 

Mês Dia Horário Evento 

Setembro 
24 9h Assembleia Geral Extraordinária 

30 18h Reunião com diretoria, oficiais e lideranças dos departamentos e uniões 

Outubro 

1º 19h30 Culto com Santa Ceia (Ministração Pr. Carlos Galois) 

2 - Dia do Pastor Congregacional 

2-6 19h30 Semana de Oração 

7 16h Reunião de oficiais 

12 - Dia da Criança 

15 

- Dia do Professor 

- Domingo de missões 

9h Assembleia geral ordinária 

20 - Culto alusivo ao dia da revista Vida Cristã (resp.: UAF) 

21-22  Programação do Dep. Infantil (culto noturno dirigido pelas crianças dia 22) 

31 - Reforma Protestante (500 anos; saiba mais em http://www.mackenzie.br/6962.html) 
 

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO 

1° 
Rafaela 

Margarida 

2 Armezinda 

5 Vanuza 

6 Dca. Maria Izabel 

13 Tânia Lopes 

15 Ana Rosa 

19 Sidneia 

26 André 

28 Ana Lúcia 

   

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

 
 

OFICIAIS ECLESIÁSTICOS 
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 
Diretor Administrativo: Dc. Luiz Bermudes;  
Vice-Diretor Administrativo: Ladário Higino;  

Tesoureiro: Rafael Albuquerque;  
Secretárias: Bruna Lopes e Paula Andrade. 

Telefones do Pb. Pedro Júnior: (27) 3062-9953; 
(27) 99913-1168 (Vivo e WhatsApp). 

 

http://www.mackenzie.br/6962.html
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ANOTAÇÕES: 
 
 


