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Uns aos Outros (Cl 1:29-2:2) 

O ministério de Paulo, entre outras características, foi marcado pelo serviço em favor dos 
cristãos. E nisso o apóstolo certamente também imitava Jesus, que veio para servir, não para 
ser servido (Mc.10:42-45). Paulo se esforçava tanto para servir aos irmãos que se afadigava (v. 
29). A Paulo não importava desgastar seu corpo e ficar bem cansado. 

Mas eu quero que vocês reflitam comigo sobre o tipo de esforço de que Paulo está falando 
neste momento. Ele está preso, provavelmente em Roma. Então, ele fala sobretudo de um 
esforço espiritual, já que a prisão não lhe permitia fazer praticamente nenhum esforço físico 
em favor dos irmãos colossenses. Esse esforço espiritual se dá através de oração e jejum. O que 
Paulo está dizendo é que ele não se cansa de orar e jejuar pela vida dos colossenses, pessoas 
que ele nunca havia visto, mas por quem ele nutria profundo amor. E mesmo afadigado, ele não 
cessa de interceder a Deus em favor dos seus irmãos da igreja de Colossos. 

Por que Paulo se importava tanto com aqueles irmãos? O apóstolo fazia questão que tanto 
os irmãos de Colossos quanto os de Laodiceia soubessem que havia alguém que se importava 
com a vida deles, que eles não estavam sozinhos na luta contra o mundo e contra o Diabo e que 
eles podiam contar com as intercessões do apóstolo mesmo em momentos difíceis. Com isso, 
Paulo ensinava àqueles irmãos que a vida cristã é marcada pela ajuda mútua, pelo amor 
recíproco, por momentos de entrega e de renúncia em favor do outro. 

Já que Paulo se afadigava na prisão intercedendo pelos colossenses, o que ele então pedia 
a Deus em favor daqueles irmãos? Encorajamento aos corações (v 2). No grego, a palavra 
parakleo, significa exortar, encorajar, animar. É da mesma família etimológica da palavra 
parakletos que Jesus usou em Jo 14:16, quando se referiu ao Espírito Santo como o Consolador 
que o Pai enviaria aos seus discípulos. Paulo, você e eu sabemos que corações desanimados 
geram pessimismo na igreja, no lar, no trabalho... Uma pessoa com fraquezas emocionais e 
espirituais torna-se um campo aberto para o Diabo semear incredulidade, heresias, desunião. 
Um crente apático, morno na fé é um crente que não oferece nenhuma resistência aos ataques 
do Diabo e não tem discernimento para combater as falsas doutrinas. 

Vínculo do amor (v.2). Paulo pedia que os crentes fossem interligados pelo vínculo do 
amor. Quando o povo de Deus se une em amor, há restauração, encorajamento, firmeza na luta 
contra o pecado, contra o erro doutrinário e há entendimento para compreender plenamente 
o mistério de Deus revelado em Cristo Jesus. Por outro lado, é muito estranho notar a frieza e 
o desprezo com que certas pessoas que se dizem crentes tratam seus irmãos em Cristo. Sem 
dúvida, tais pessoas não aprenderam isso nem com Paulo, nem com o Senhor Jesus Cristo. 
Então, onde foi que aprenderam a agir dessa forma? Certamente foi no mundo. E, se foi lá, por 
que continuam agindo assim, “matando” seus irmãos, como se isso fosse normal e aceito por 
Deus? Será que também pertencem ao mundo, embora estejam frequentando a igreja e façam 
parte do seu rol de membros? Será que são pessoas verdadeiramente regeneradas? Deus o 
sabe! 

Como membros de uma mesma família celestial, que tem o mesmo Pai, deveríamos nutrir 
mais respeito e amor uns pelos outros. Deveríamos nos tratar com mais consideração.   
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Ano Novo 
Em nome da igreja, o pastor agradece a todos 
que colaboraram para que pudéssemos 
realizar, ontem à noite, nosso culto de 
gratidão a Deus e a ceia de confraternização. 
Cabe ressaltar que hoje de manhã não há 
trabalho na igreja. 
 

Parabéns! 
A todos que foram eleitos pela igreja para 
desempenharem cargos e funções no biênio 
2017-2018. Que o Senhor os fortaleça e lhes 
dê sabedoria! Lembrem-se de que ninguém 
presta favor a Deus, e sim é privilegiado por 
Ele ao ser comissionado para trabalhar no seu 
Reino. 
 

Santa Ceia 
Hoje, durante o culto noturno. O Dc. Luís e a 
Dca. Izabel ficam responsáveis pela 
preparação da mesa. 
 

Assembleia de Membros 
No dia 28/12, durante o culto, o pastor 
convocou uma assembleia extraordinária 
para aprovação das atas das últimas 
assembleias. Ela ocorrerá no próximo dia 8, às 
10h20, após a escola dominical, conforme 
edital de convocação publicado também no 
quadro de avisos e no site da igreja. Os 
membros que não puderem participar devem 
justificar suas ausências, para não 
caracterizar falta. 
 

Estudo da Carta a Filemom 
Na última sexta-feira, iniciamos o estudo 
dessa preciosa carta que Paulo escreveu. 
Ainda estamos nas preliminares, mas já 
começamos a perceber a importância dela 
para a igreja atual. Quem está disposto a abrir 
mão de direitos? Se você quiser se 
aprofundar, eis a dica de um bom livro: 
Epístolas da  prisão: uma  análise  de  Efésios, 

Filipenses, Colossenses e Filemom. Russell P. 

Shedd e Dewey M. Mulholland. Editora Vida 

Nova. 

 

Agenda da Igreja 
O pastor solicita aos Departamentos, as 
Uniões e demais irmãos que se planejem para 
a realização de seus eventos em 2017 e 
comuniquem antecipadamente a ele, para 
que as respectivas datas sejam reservadas no 
calendário da igreja e não aconteça de haver 
sobreposição de eventos na mesma data, o 
que não é recomendado. 
 

Serra 
No dia 27/12, o pastor esteve reunido com 
oficiais e representantes da Diretoria para 
esclarecer a situação da Serra, tendo em vista 
as decisões da assembleia de membros 
registradas em atas anteriores. No dia 29/12, 
ele, o Pb. Pedro Júnior e o Dc. Luís estiverem 
lá no local reunidos com o Pr. Arão e dois 
oficiais para tratarem do assunto, que ainda 
suscita dúvidas quanto às consequências da 
decisão acordada entre as partes envolvidas. 
Em virtude disso, o pastor tem conversado 
com o DEM a fim de dirimir algumas dúvidas 
(situação da membresia, responsabilidades 
da IEC de Soteco e do DEM, 
vínculo/subordinação regimental e 
estatutário da Serra com o DEM e a IEC Soteco 
etc.). 
 

Convite para um cafezinho 
O pastor e sua esposa convidam “os senhores 
e as senhoras da melhor idade” para um 
cafezinho da tarde e um bate-papo na 
próxima terça-feira, às 16h, no apartamento 
deles. Nesse dia, o pastor se disponibilizará a 
levar e trazer os irmãos com dificuldade de 
acesso à sua residência. O ponto de encontro 
será a igreja. Confirme sua presença com a 
Flávia, que está organizando o encontro. 
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Semana de Oração no Templo 
D um bom momento para consagrarmos 
nossas vidas ao Senhor, rogar a Ele por mais 
um ano que se inicia, suplicar pelos 
propósitos da igreja e pela vida dos demais 
irmãos. Eis a escala: Dc. Rafael (2ª), Eduardo 
Tomazini (3ª), Luciana Moraes (4ª), Dc. João 
Artur (5ª), Nasser (6ª). 
 

Cantina 
A fim de arrecadarmos subsídios para os 
cultos de gratidão pelo aniversário da igreja, a 
cantina funcionará com esse propósito aos 
domingos, durante o mês de janeiro e o início 
de fevereiro. A UAF, que está responsável por 
essa tarefa, solicitará a doação de alimentos 
para os preparativos dos lanches e(ou) 
almoços. Se você tiver condições, ajude. Além 
disso, quem quiser ofertar especificamente 
para o aniversário da igreja procure 
diretamente o tesoureiro da igreja. 
 

Próximas Reuniões 
A fim de ajustarmos alguns procedimentos, 
dirimir algumas dúvidas e ouvir os irmãos, o 
pastor faz as seguintes convocações, com 
vistas às nossas atividades em 2017: 

 Integrantes do louvor, som e multimídia: 
dia 4/1, após o término da oração. 

 Nasser: dia 6/1, após o término da oração. 

 Diretoria da igreja: dia 8/1, às 18h15. 

 Diretoria da UAF e da UHEC: dia 11/1, após 
a oração. 

 Dca. Izabel: dia 13/1, após o estudo bíblico. 

 UMEC e UAC: dia 15/1, às 18h15. 

 Comissão de retiro: dia 18/1, após a 
oração. 

 Mary: dia 21/1, às 18h15. 
 

Motivos de Oração 
 Pela cirurgia que o Pb. Pedro Júnior fará 

amanhã. 

 Pelo pequeno Rafael, que também será 

submetido a uma cirurgia na sexta-feira. 

 Pelo aniversário da igreja, nos dias 11 e 
12/2. 

Nossas Leis e Doutrinas 

SÍNTESE DOUTRINÁRIA DA UNIÃO DAS 
IGREJAS EVANGÉLICAS CONGREGACIONAIS 

DO BRASIL1 

UNÇÃO COM ÓLEO 

“Cremos que a unção com óleo sobre 
enfermos, como símbolo do poder 
curador de Deus, pode também ser 
praticada na presente época da Igreja.” 

Fundamentos: 
A Bíblia menciona três tipos de unção: 

 unção espiritual, realizada pelo Espírito 
Santo sobre Jesus e sobre os crentes e que 
substitui qualquer unção com óleo que 
represente consagração (Lc 4:18, At 
4:27;Hb 1:9; 1 Jo 2:20,27, 1 Co 1:21). Essa 
unção é de caráter permanente; 

 unção com óleo literal, que é a aplicação 
de óleo ou unguento aromático com o 
objetivo de conservar, limpar, curar, 
perfumar e embelezar (Ez 16:9, 2 Sm 14:2, 
Rt 3:3; Is 1:6; Mt 6:17; Mc 6:13; Lc 7:38; 
10:34; Mc 14:8; Ap 3:18); e 

 unção com óleo simbólica, que é a 
aplicação de óleo sobre pessoas, animais e 
objetos com o fim de consagrá-los (Êx 29:7; 
40:15; 1 Sm 9:16; 10:1; 1 Rs 1:39; Êx 29:36; 
30:26; 40:9; Lv 8:10; Nm 7:1). Essa unção, 
que também se pode designar de 
cerimonial, não tem sentido ser hoje 
praticada, porque era prescrição da Lei 
Mosaica e só se fazia com o “óleo da 
unção” (cf. Êx 30:22-33). Por isso não é 
recomendada em nenhuma parte do Novo 
Testamento. (continua no próximo boletim) 

                                                 
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/
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã – – – Nasser 

Dirigente da noite Dc. Luís Semana de Oração Semana de Oração Ladário 

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

Oper. de som* Carlinhos/Gilmar André Arthur Carlinhos/Gilmar 

Oper. de multimídia.* Paulo Bonates – Bruna Aline 

Recepção Ana Lúcia Cloves José Francisco Dca. Regina 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Dca. Regina 19h45: Cloves 20h00: Nasser 

20h15: Rafaela 20h30: Bruna 20h45: Ladário 
*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 caso queira reservar uma data especial) 

Mês Dia Horário Evento 

Janeiro 

1º 19h30 Culto com Santa Ceia 

2-6 19h30 Semana de oração no templo 

8 10h20 Assembleia Geral Extraordinária (após a escola dominical) 

20 - Dia do Jornal O Cristão 

30 - Aniversário da IEC em Soteco 

Fevereiro 

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

19h30 Culto com Santa Ceia 

6-10 19h30 Semana de oração no templo 

11-12 19h30 Culto de gratidão pelo aniversário da IEC em Soteco 

19 9h Assembleia Geral Ordinária 

 

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

5 Azarcon e Sidneia Martins (casamento) 

10 Pb. Anderson e Nélia (casamento) 

12 Marco Adriann 

14 Lucas Salino 

23 Nasser Salman 

27 Paula Andrade 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

(Fale com a secretária 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

