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O deserto 

“E ouvirão a tua voz; e ireis, tu e os anciãos 
de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O 

Senhor, o Deus dos hebreus, encontrou-nos. 
Agora, pois, deixa-nos ir caminho de três 
dias para o deserto para que ofereçamos 

sacrifícios ao Senhor nosso Deus.” (Êx 3.18) 

Literalmente, o deserto é um lugar 
ermo, descampado, sem habitação – o que 
nos transmite um sentimento de solidão. 
Aos olhos da ciência, o deserto é um lugar 
com escassez de água e vegetação – o que 
nos transmite uma sensação de morte. Nele, 
durante o dia há um calor insuportável; 
durante a noite há um frio também 
insuportável – condições que tornam a vida 
humana muito difícil. 

O mais interessante é que, ao 
examinarmos as Escrituras Sagradas, 
verificamos que o deserto serviu como 
cenário para alguns dos acontecimentos 
mais extraordinários envolvendo o povo de 
Deus. Até mesmo o próprio Senhor Jesus 
Cristo foi conduzido ao deserto pelo Espírito 
Santo para ser tentado por Satanás (Mt 4.1–
11). 

Assim sendo, muitas pessoas têm pavor 
do deserto, não gostam nem de pensar na 
possibilidade de passarem por ele. A 
primeira impressão que essa palavra nos dá 
é de provação, sofrimento, angústia, dor. 
Todavia, para os verdadeiros adoradores (Jo 
4.23), o deserto também é lugar de adorar a 
Deus, exaltar o seu nome e experimentar as 
maravilhas que só o Senhor é capaz de 
realizar em favor do seu povo. Eis abaixo 
algumas lições que podemos extrair da 
Bíblia a esse respeito. 

No deserto, Moisés viu o Anjo do 
Senhor e foi comissionado para exercer seu 
ministério: “Ora, Moisés estava 

apascentando o rebanho de Jetro, seu sogro, 
sacerdote de Midiã; e levou o rebanho para 
trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte 
de Deus. E apareceu-lhe o Anjo do Senhor em 
uma chama de fogo do meio duma sarça. 
Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, 
e a sarça não se consumia” (Êx 3.1-2). 

No deserto, ainda podemos nos alegrar 
na presença de Deus: “Depois foram Moisés 
e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o 
Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, 
para que me celebre uma festa no deserto” 
(Êx 5.1). 

No deserto, Deus também nos guia, 
protegendo-nos durante todo o tempo: “O 
Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa 
colina de nuvem, para os guiar pelo 
caminho; durante a noite, numa colina de 
fogo, para os alumiar, a fim de que 
caminhassem de dia e de noite” (Êx 13.21). 

No deserto, Deus também nos faz 
prosseguir mesmo diante das nossas 
dificuldades: “Então, Moisés estendeu a mão 
sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento 
oriental que soprou toda aquela noite, fez 
retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e 
as águas foram divididas. Os filhos de Israel 
entraram pelo meio do mar em seco; e as 
águas lhes foram qual muro à sua direita e à 
sua esquerda” (Êx 14.21-22). 

No deserto, Deus é capaz de 
transformar nossas amarguras em 
suavidades: “Então, Moisés clamou ao 
Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore; 
lançou-a Moisés nas águas, e as águas se 
tornaram doces...” (Êx 15.25). 

No deserto, Deus pode nos sustentar, 
provendo as nossas necessidades: “...Ao 
crepúsculo da tarde, comereis carne, e, pela 
manhã, vos fartareis de pão, e sabereis que 
eu sou o Senhor, vosso Deus” (Êx 16.12). 
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No deserto, Deus também chama à 
existência as coisas que não existem: “Eis 
que estarei ali diante de ti sobre a rocha em 
Horebe; ferirás a rocha, e dela sairá água, e 
o povo beberá...” (Êx 17.6). 

No deserto, Deus também entra em 
aliança com seu povo: “Agora, pois, se 
diligentemente ouvirdes a minha voz e 
guardardes a minha aliança, então, sereis a 
minha propriedade peculiar dentre todos os 
povos; porque toda a terra é minha; vós me 
sereis reino de sacerdotes e nação santa...” 
(Êx 19.5-6). 

No deserto, Deus também nos mostra 
como vencer o Diabo: “Então, Jesus lhe 
ordenou: Retira-te, Satanás, porque está 
escrito: Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só 
a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, 
e eis que vieram anjos e o serviram” (Mt 
4.10-11). 

No deserto, Deus também permanece 
conosco: “Quando passares pelas águas, eu 
serei contigo; quando pelos rios, eles não te 
submergirão; quando passares pelo fogo, 
não te queimarás, nem a chama arderá em 
ti” (Is 43.2). 

Em Lucas 22.39-46, vemos Cristo em 
uma espécie de “deserto”, tão angustiado 
que transpirou gotas de sangue (v. 44). 
Entretanto ele não murmurou, não se 
desviou da presença do Pai e disse: “não se 
faça a minha vontade, e sim a tua” (v. 42). 

Se hoje você também atravessa uma 
espécie de “deserto”, não desista, não pense 
que acabou, pois Deus pode mudar as 
circunstâncias da sua vida. Somente louve 
ao Senhor, glorifique o seu santo nome, 
adore a ele e creia na sua palavra. 

Pr. Albert Iglésia 

 

Festa do Milho 
Parabéns às organizadoras e aos 
participantes. Que o Senhor recompense a 

todos e nos dê outras oportunidades de 
comunhão e serviço. 
 

A Arte e o Ofício da 
Pregação Bíblica 

“Mas se Deus nos deu as Escrituras, ele 
também nos deu mestres para expô-las. E 
aqueles de nós que foram chamados para 
pregar precisam se lembrar disso. Como 
Timóteo, devemos nos devotar à leitura 
pública das Escrituras e à pregação e ensino 
(1Tm 4.13). Devemos tanto ler as Escrituras 
para a congregação como extrair toda nossa 
instrução e exortação doutrinais delas” 
(John Stott. In: A arte e o ofício da pregação 
bíblica. Shedd Publicações, 2009, pág. 29). 
 

Classe de Integração e 
Novos Membros 

Os alunos se reúnem hoje com o pastor, no 
gabinete, durante a Escola Dominical, com a 
primeira tarefa já pronta. Se houver alunos 
novos, é só se juntarem a nós! 
 

II Conferência Missionária 
Ocorrerá no próximo final de semana: 
sábado, às 18h; e domingo, às 9h e às 18h. 
Com exceção das classes das crianças, as 
demais não se dividirão no domingo de 
manhã, permanecendo no templo, a fim de 
aproveitarmos o máximo possível a 
ministração dos missionários convidados. 
Durante esses dias, a programação e a 
direção do evento ficará a cargo do DEM. O 
pastor solicita que todos os irmãos estejam 
atentos às demandas de suas respectivas 
áreas de atuação, especialmente os oficiais, 
membros da Diretoria e presidentes dos 
Departamentos, a fim de evitarmos 
contratempos e improvisos que possam 
prejudicar a dinâmica das atividades. Sua 
colaboração é muito importante! 
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Santa Ceia 
Será celebrada no próximo domingo, 
durante o culto noturno. O Dc. Luiz e a Dca. 
Kelen ficam responsáveis pela preparação 
da mesa. 
 

Eleições I 
No dia 18/8, encerra-se o prazo para os 
oficiais apresentarem ao pastor os nomes 
dos candidatos aos diversos cargos e ofícios 
com vistas às eleições que teremos em 
setembro. Você, que é membro desta igreja 
e gostaria de dar sua sugestão, pode 
procurar algum oficial. No dia 19/8, durante 
nossa AGO, esses candidatos serão 
apresentados à igreja. As Uniões farão suas 
eleições internamente e apresentarão os 
nomes ao pastor até o dia 9/9. 
 

Eleições II 
A fim de orientar a igreja especialmente 
sobre a eleição de presbíteros e diáconos, o 
pastor publicará, a partir do dia 12/08, nas 
pastorais do boletim dominical, textos 
esclarecedores sobre as condições e 
características bíblicas e regimentais desses 
oficiais eclesiásticos. A responsabilidade de 
elegê-los é de toda a igreja, por isso convém 
que os membros estejam instruídos para 
fazer isso conscientemente. 
 

Sugestão de Leitura 
O namoro e o noivado que Deus sempre quis: 
resgatando princípios bíblicos na construção 
de relacionamentos duradouros (Alexandre 
Mendes e David Merkh. Editora Hagnos, 
2013). Neste livro, dois pastores com 
experiência na área de jovens voltam às 
bases dos princípios bíblicos que norteiam o 
namoro, o noivado e o casamento dentro da 
perspectiva da glória de Deus. Muito mais 
importante que o namoro e noivado que EU 
quero é o que DEUS sempre quis! 

Notas para Boletim 
Caso você queira compartilhar alguma 
informação que seja pertinente para a 
igreja, a fim de que venhamos a tomar as 
providências cabíveis a cada caso, fale com o 
pastor pessoalmente ou por telefone 
(inclusive pelo WhatsApp) para que ele 
publique uma nota no boletim dominical. 
Este canal de comunicação também está à 
sua disposição. 
 

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

Motivos de Oração 
• Pela II Conferência Missionária, que 

ocorrerá nos dias 4 e 5 de agosto. 

• 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. 

• Pelo campo missionário de Jequié-BA, 
pelo pastor Diógenes Cardoso e sua 
família. 

• Pela Sra. Marlene, tia do Pb. Pedro Júnior, 
a qual está acometida de grave 
enfermidade e necessita de cirurgia. 

 
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. João Artur Dc. João Artur Dc. João Artur Dca. Regina 

Dirigente da manhã DET – – DEM 

Dirigente da noite Pr. Albert Dca. Kelen 
Pr. Albert 

DEM 

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

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

Oper. de multimídia* Bruna – Bruna Aline 

Recepção Sidneia e Azarcon Dc. João Artur Dc. Luiz 
Dca. Kelen e Dc. 

Rafael 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

18h00: Flávia 18h15: Luzia Martins 18h30: Vanusa 

18h45: Rafaela 19h00: Aline 19h15: Creusa 
*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) 

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 

9h Assembleia Geral Ordinária 

25 18h Sabadão Jovem (UMEC e UAC) 

26  Estudo da Revista Vida Cristã (UAF) 

Setembro 1º – Dia de Vocações 
 

ANIVERSARIANTES DE JULHO 

3 Pb. Pedro Júnior e Mary Ellen (casamentos) 

10 José Francisco e Marina (casamento) 

13 Pb. Pedro Júnior 

15 Mariana 

22 Ladário 

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). 

 

 


