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Memórias do Retiro 2017 

Na semana passada, um grande grupo de irmãos da igreja esteve retirado no Sítio da 
Amizade, localizado em Paraju – Domingos Martins (ES). Entre nós, estiveram também alguns 
visitantes, os quais muito nos alegraram com suas presenças. Entre os dias 13 e 16, todos os 
retirantes puderam experimentar momentos de comunhão, oração, ministração da Palavra de 
Deus e diversão (pois ninguém é de ferro), tudo para glória de Deus. 

Alguns irmãos da comissão de retiro chegaram ao agradável local antecipadamente, já na 
parte da manhã de quinta-feira, com o intuito de preparar as acomodações e a comida para 
recepcionar as demais pessoas, o que ocorreu por volta de 22h30. Graças a Deus, não houve 
nenhum contratempo durante a viagem e todos chegaram em segurança e com muito 
entusiasmo para desfrutar dos benefícios que o ambiente proporcionava, como campo de 
futebol, piscina, bela paisagem, clima agradável etc. 

E por falar na comissão do retiro, cabe registrar aqui o agradecimento da igreja aos irmãos 
que aceitaram a árdua tarefa de planejar, organizar e executar tudo em favor dos demais. Digo 
que a missão é árdua porque envolve reuniões de planejamento, idas a diferentes mercados 
em busca dos melhores preços dos gêneros alimentícios, empenho para motivar outras pessoas 
a participar do evento, a constrangedora tarefa de cobrar o pagamento das mensalidades, 
negociação com o dono do sítio e com as cozinheiras, contratação de empresa de transporte 
etc. Pena que tudo isso, às vezes, não seja reconhecido por todos e críticas infundadas acabem 
surgindo, o que desmotiva e fere quem, voluntariamente, trabalha em favor dos demais. 

Diversas fotos foram postadas nas redes sociais da igreja e de particulares para divulgar os 
maravilhosos momentos que passamos juntos no Sítio da Amizade. São lembranças que ficarão 
registradas na memória daqueles que lá estiveram. Foi muito bom ver as crianças correndo de 
um lado para o outro, sorrindo, gritando, brincando. O futebol no domingo serviu para 
demonstrar quem está em forma e quem já saiu de forma. Casados e solteiros terminaram a 
partida empatados. Há quem diga que os solteiros ganharam e que o juiz favoreceu o time 
adversário, mas isso é intriga da oposição. O banho de piscina foi uma das atividades de lazer 
mais desejada por todos. O sol, que permaneceu escondido durante um bom tempo, parecia 
querer frustrar as esperanças de todos. Porém apareceu e acabou esquentando o clima no 
último dia. Aí foi só alegria!  

O dia já começava com os participantes orando uns pelos outros, em dupla. Ainda pela 
manhã, após o café, e à noite, a igreja se reunia para cultuar a Deus. Também havia oração no 
meio do dia, entre uma atividade e outra, de acordo com o toque de uma buzina acionada 
inesperadamente. No dia em que a paixão de Cristo era lembrada, celebramos a Santa Ceia para 
anunciar o sacrifício que nos trouxe vida abundante. Já na parte da tarde de sexta-feira, jovens 
e adolescentes se reuniram com o pastor numa mesa-redonda, a fim de esclarecerem dúvidas 
sobre diferentes assuntos, alguns até polêmicos. Tudo foi falado com descontração, reverência 
e, obviamente, à luz da Bíblia. Na tarde de sábado, foi a vez dos casais se reunirem com o pastor 
para refletirem sobre a relação familiar com base na Palavra de Deus. Há quem esteja pedindo 
“bis”. Será que vamos ter que esperar 2018 para repetir o feito?   
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Domingo Missionário 
Excepcionalmente, foi transferido para hoje, 
em virtude do retiro no último fim de semana. 
Traga suas ofertas e deposite-as no 
gazofilácio. Toda arrecadação será investida 
especificamente na obra missionária. “Cada 
um contribua segundo propôs no seu 
coração; não com tristeza, ou por 
necessidade; porque Deus ama ao que dá 
com alegria” (2 Co 9.7). 
 

Avanço Missionário em Aracruz 
Começou na sexta-feira. Lá estão os seguintes 
irmãos: Pb. Pedro Júnior, Dc. Rafael, Luís 
Eduardo, Bruna, Matheus Ribeiro e Maria 
Lurdes, os quais retornam hoje de manhã 
para Vila Velha, após o encerramento. Que 
Deus os abençoe. 
 

Quadro de Avisos 
De vez em quando, dê uma olhadinha nele, 
pois algumas informações interessantes 
costumam ser publicadas lá, como escalas do 
Departamento Infantil e do Departamento de 
Música, pauta das assembleias, informativos 
da UIECB e dos campos missionários etc. 
 

Tarde da Ação Social 
Reunião hoje, no templo, após a EBD, com o 
pastor, a irmã Flávia e os voluntários que 
trabalharão no dia, para alinharmos 
procedimentos, esclarecer eventuais dúvidas 
e definirmos as atividades de cada um. O 
evento será no próximo sábado, a partir das 
14h. Ele é complexo, por isso sua ajuda é 
muito importante. Querendo ajudar, 
converse com a irmã Flávia, presidente do 
DAS, pois ela está à frente da organização.  
 

Reunião de Oficiais 
Hoje à noite, logo após o encerramento do 
culto, no gabinete pastoral, com vistas à 
assembleia ordinária no próximo domingo. 

Assembleia Geral Ordinária 
Ocorrerá no próximo domingo, a partir das 
9h, no templo. Conforme o estatuto, dela 
participam os membros votantes que não 
estejam com essa prerrogativa suspensa, 
conforme art. 12, § 1º e art. 19, inciso IV. As 
ausências às assembleias precisam ser 
justificadas para não caracterizar falta. A 
pauta da reunião será afixada no quadro de 
avisos. 
 

Achados e Perdidos 
De vez em quando, alguns materiais (bíblias, 
revistas, caixas, ferramentas etc.) são 
esquecidos sobre a mesa próximo à porta de 
entrada do templo, do lado ou embaixo dela 
também. Se o material for seu, leve-o 
consigo; se for da igreja, que tal guardarmos 
no local apropriado? Se o material não tiver 
dono e/ou não for recolhido, o pastor dará 
destinação a ele, para evitar que ali se 
acumulem objetos impróprios ao local. 
 

Estudo da Primeira Carta aos Coríntios 
Na sexta-feira, o pastor retomou o estudo 
dessa importantíssima carta, após ter 
apresentado um panorama geral dela e ter 
interrompido as ministrações por conta de 
outras atividades da igreja às sextas-feiras. 
Venha estudar a Palavra de Deus. Disse o 
Senhor: “Meu povo foi destruído por falta de 
conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram 
o conhecimento, eu também os rejeito como 
meus sacerdotes; uma vez que vocês 
ignoraram a lei do seu Deus, eu também 
ignorarei seus filhos” (Oseias 4.6). 
 

UAF 
Hoje, às 18h30, haverá reunião de oração. As 
irmãs estão convidadas a participar. 
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Motivos de Oração 
 Pela obra missionária no Brasil e no 

mundo. 

 Pelo CM de Aracruz, que está sem pastor e 
manifestou o desejo de ser assistida por 
uma igreja-mãe da ARCCA. 

 Por nossa I Conferência Missionária, em 
julho. 

 Pelos jovens e adolescentes da igreja. 

 Em favor dos casais da igreja. 

 Pela Tarde da Ação Social no próximo 
sábado. 

 Em favor da assembleia que teremos no 
próximo domingo. 

 

Notícias dos Campos 

CAMPO MISSIONÁRIO EM ALMADINA-BA 

3 DE ABRIL DE 20171 

Então ouvi a voz do Senhor, 
conclamando: “Quem enviarei? 
Quem irá por nós?”. E eu respondi: 
Eis-me aqui. Envia-me! (Isaías 6:8) 

Graça e paz aos amados irmãos! 
Quero primeiramente agradecer vossas 

orações e ofertas, que muito têm nos 
ajudado. 

Nesse início de ano, estamos com a 
escola bíblica das crianças. Deus levantou 
uma jovem para cooperar. Peço que orem 
pela Maria, professora das crianças. 

Os cultos nos lares continuam sendo a 
estratégia que mais utilizamos, pois têm dado 
fruto. Conhecemos Juliana em um dos cultos 
nos lares e ela está congregando conosco. 
Pedimos vossas orações por ela, que está 
grávida pela segunda vez. O primeiro filho 
morreu no parto. Creio no agir de Deus e na 
vitória de Juliana e de seu filho. Neste mês 
realizamos o chá de bebê de Juliana. 
 

Uma vez por mês, fazemos 12 horas de 
oração com um irmão orando na igreja. Deus 
tem respondido ao nosso clamor. Os cultos de 
ensinamento da palavra continuam sendo às 
quintas-feiras. 

Nos dias 13 e 14 de maio, o campo 
missionário em Almadina completará 5 anos. 
No dia 13, um casal de nossa igreja estará se 
casando. Já deram entrada nos papéis. Peço 
que orem e colaborem na medida do possível. 
 

BRADESCO AGÊNCIA 3022 

CONTA CORRENTE 0603290-7 

EDNA MARIA FERREIRA 

WHATSAPP (73) 98201-2941 

Motivos de oração: 
 Por minha vida, saúde e estratégias para 

fazer a obra. 
 Pelo fortalecimento dos novos convertidos 

do campo. 
 Para que Deus me dê mais e mais 

sabedoria. 
 Para que sejam levantadas mais parcerias. 
 

Abraços fraternos 

Missionária Edna Maria 

 

 
 
 
 

                                                 
1 Fonte: http://demcongregacional.com.br/noticias-de-almadina-ba-abril-2017/, com adaptações. Acesso em 
20/4/2014. 

http://demcongregacional.com.br/noticias-de-almadina-ba-abril-2017/
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã DET – – Assembleia 

Dirigente da noite Dca. Izabel Luciana Moraes Pr. Albert Dca. Kelen 

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

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

Oper. de multimídia.* Paulo Bonates – Bruna Bruna 

Recepção Rafaela Dca. Kelen Flávia Nasser 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

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

20h15: Ladário 20h30: Williana 20h45: Aline 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

OFÍCIOS 
Domingo Segunda-Feira Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

EBD: 9h 
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 

Abril 
29 14h Tarde da Ação Social (resp.: DAS) 

30 9h Assembleia geral ordinária 

Maio 

1º - Dia do Seminário Teológico Congregacional do Nordeste (STCN) 

1º a 5 19h30 Semana de oração no templo 

6 18h Noite do pijama (resp.: Departamento Infantil) 

7 
12h Almoço (resp.: UAF) 

19h30 Santa Ceia 

10 - Dia do Missionário 

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

20h Encontro da UAC e UMEC 
 

ANIVERSARIANTES DE ABRIL 

2 Aline Bonadiman 

4 Pr. Albert Iglésia 

5 Flávia e Pr. Albert (casamento) 

10 Gilmar Farias 

11 
Eduardo Tomazini 

Creuza Nunes 

16 Carlos Humberto 

17 Alana Bonadiman 

19 Itamara e Jaílton (casamento) 

21 Mariza Helena 

26 
Leandro Balista 

Matheus Ribeiro 

27 Rosa Helena 

30 Christiane Tomazini 
(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

