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Escolha o caminho certo 

“Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, 
e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à 

vida! São poucos os que a encontram”. (Mt 7.13-14) 

Esta pequena passagem se insere no primeiro discurso de Jesus aos 
seus discípulos. Começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7. 
Nele, o Senhor Jesus anima seus discípulos frente a algumas dificuldades 
da vida e ressalta a importância deles para este mundo, trata de questões 
sobre o relacionamento interpessoal (homicídio, adultério, vingança, amor 
ao próximo, atos de justiça e de caridade) e finalmente passa a explicar 

como deve ser o relacionamento do homem com Deus (oração, jejum, adoração, confiança, 
salvação e vida eterna). 

Aqui, quero me deter nos dois últimos temas: salvação e vida eterna. Apesar de serem 
assuntos que incomodam muita gente, nós não podemos deixar de abordá-los. Salvação e vida 
eterna envolvem pecado, fé, arrependimento, morte, céu e inferno. Há pessoas que não 
acreditam nessas coisas ou preferem fazer de conta que elas não existem. Mas a palavra de 
Deus é muito clara e enfática ao tratar de tudo isso (Isaías 59:1:2; Hebreus 11:6-7; Mateus 3:1-
2; Hebreus 9:27-28; Mateus 10:28; Apocalipse 3:12). 

Eu quero lhe fazer duas perguntas. Em que você acredita: naquilo que a maioria das 
pessoas dizem ou naquilo que a Bíblia diz? Volte para o nosso texto inicial (Mateus 7:13-14) e 
perceba que nem sempre a maioria das pessoas está com a razão. Em qual estrada você está 
caminhando: naquela que conduz para a morte ou naquela que conduz para a vida? 

A Bíblia não apresenta uma terceira via ao homem. Ou ele segue em direção ao céu, lugar 
da habitação de Deus, ou ele segue em direção ao inferno, lugar reservado para o Diabo, seus 
demônios e para os homens que não se arrependerem dos seus pecados e não confessarem 
Jesus Cristo como Senhor e Salvador. 

Infelizmente, muitas pessoas estão no caminho da perdição, por ser mais cômodo e não 
exigir esforço. Quem é que gosta de ser repreendido, que admite facilmente que pecou e que 
pede perdão sem nenhum constrangimento? Tudo isso é muito ruim. E como nem todo mundo 
está disposto a enfrentar suas dificuldades, a maioria das pessoas escolhe o caminho mais fácil. 
Por ser mais largo e não exigir mudança, no caminho da perdição anda qualquer um e de 
qualquer maneira. 

Mas você não precisa caminhar em direção ao inferno. Deus preparou um caminho de 
volta, um caminho que nos conduz ao céu, à vida eterna. Não se assuste quando a Bíblia diz que 
esse caminho é apertado e a porta dele é estreita, pois é o próprio Senhor quem nos sustenta 
nele: “aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo” (Judas 1:1). 

Jesus Cristo representa esse caminho que nos conduz à vida eterna. Ele é o único que pode 
nos dar acesso a Deus, ao céu – lugar da sua habitação. Jesus pode fazer isso por você, convide-
o para fazer parte de sua vida como seu único senhor e salvador e arrependa-se dos seus 
pecados agora mesmo!  
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Estatuto 
Na última assembleia de membros, a igreja 

aprovou o novo estatuto, cujo texto foi lido na 

íntegra. Uma cópia dele foi disponibilizada no 

grupo do WhatsApp e no site da igreja. É 

recomendável que o membro conheça o 

estatuto da igreja. 

 

Próximas Assembleias 
Ocorrerão no dia 18/12, a partir das 9h, as 
assembleias ordinária e especial. Na primeira, 
trataremos de assuntos de rotina, como 
prestação de contas, parecer do Conselho 
Fiscal, rol de membros, aprovação de atas 
anteriores, atividades da igreja no fim de ano 
etc. Na segunda, faremos as eleições 
necessárias e previstas no novo estatuto: 
oficiais, Diretoria Administrativa, Conselho 
Fiscal e Departamentos, para o biênio 2017-
2018. 
 

Comissão 
Os oficiais da igreja, sob a relatoria do Pb. 
Pedro Júnior, indicarão ao pastor nomes de 
alguns irmãos que concorrerão aos cargos 
mencionados acima. O pastor, após a análise 
de alguns critérios, submeterá os nomes à 
assembleia da igreja, para decisão final. O 
prazo para as indicações é até o dia 4/12. Caso 
você seja consultado, disponha-se. 
 

Uniões 
O pastor solicita que a União Auxiliadora 
Feminina, a União de Homens Evangélicos 
Congregacionais, a União de Mocidade 
Evangélica Congregacional e a União de 
Adolescentes Congregacionais já se 
movimentem para eleger seus 
representantes para o biênio 2017-2018. Os 
nomes devem ser apresentados ao pastor até 
dia 4/12. Antes, porém, os representantes 
atuais devem procurar o pastor. 

EBD 
Reunião do pastor com a liderança da EBD 

após o término das aulas, no gabinete. 

 

Parabéns! 
Nossa irmã Christiane Tomazini foi aprovada 
nas duas etapas iniciais do mestrado que ela 
está almejando. A última fase ocorrerá nos 
dias 28 e 29 de novembro e trata-se de 
entrevista e apresentação do anteprojeto. 
Oremos para que ela alcance seu objetivo e 
que Deus seja louvado por tudo. 
 

Missionário Cássio 
Os irmãos assistiram a um vídeo gravado pelo 
missionário Cássio no grupo “Amigos da IEC 
Soteco”. Esta igreja também orou pela saúde 
dele e, graças a Deus, as notícias sobre sua 
recuperação foram maravilhosas. Cássio e sua 
esposa (Mariana) aos poucos irão retomar 
suas atividades normais, inclusive como 
missionários. Eles ainda precisam de apoio no 
ministério. Já houve até manifestações para 
trazê-los aqui. Eis o desafio! 
 

Cantata de Natal 
Os ensaios ocorrerão às quintas, às 19h30, e 
aos sábados, às 14h. Procure não faltar. 
 

Apresentação de Criança 
No culto noturno, o pastor fará a 
apresentação do Heithor, filho do casal 
Ânderson e Mayara. Ela é neta da Dª Lusia. 
 

Motivos de Oração 
 Pala família da nossa saudosa irmã Ilmair 

Ferreira Mourão, que faleceu no último dia 

17. Ela era membro da IEC de Brasília. 

Nosso consolo é a certeza da ressurreição. 

 Em favor do pequeno Rafael, que continua 

aguardando uma vaga no hospital para ser 

operado. 
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NOSSAS LEIS E DOUTRINAS 

28 ARTIGOS DA “BREVE EXPOSIÇÃO DAS DOUTRINAS FUNDAMENTAIS DO CRISTIANISMO” 

Art.14 – Da Obra do Espírito Santo no Pecador 

O Espírito Santo, enviado pelo Pai e pelo Filho, usando das palavras de Deus, convence o 
pecador dos seus pecados e da sua ruína, mostra-lhe a excelência do Salvador, move-o a 
arrepender-se, a aceitar e a confiar em Jesus Cristo. Assim, produz a grande mudança espiritual 
chamada “nascer de Deus”. O pecador nascido de Deus está desde já perdoado, justificado e 
salvo, tem a vida eterna e goza das bênçãos da salvação. 

Referência(s) bíblica(s): Jo 16:7-13; Gálatas 5:22-25; Efésios 1:12-14; Judas 1:1. 
 
Art. 15 – Do Impenitente 

Os pecadores que não crerem no Salvador e não aceitarem a salvação que lhes está 
oferecida de graça, hão de levar a punição das suas ofensas, pelo modo e no lugar destinados 
para os inimigos de Deus. 

Referência(s) bíblica(s): Marcos 16:16; 1ª Co 11:32; Tito 3:10-11. 
 
Art.16 – Da única Esperança de Salvação 

Para os que morrem sem aproveitar-se desta salvação não existe no porvir, além da morte, 
um raio de esperança. Deus não preparou remédio para os que, até o fim da vida neste mundo, 
perseveram nos seus pecados. Perdem-se. Jamais terão alivio. 

Referência(s) bíblica(s): Lucas 16:22-31; Hebreus 9:27-28. 
 
Art. 17 – Da Obra do Espírito Santo no Crente 

O Espírito Santo continua a habitar e operar naqueles que faz nascer de Deus; esclarece-
lhes a mente mais e mais com as verdades divinas, eleva e purifica-lhes as afeições, adiantando 
neles a semelhança de Jesus. Os frutos do Espírito são provas de que passaram da morte para 
a vida, e que são de Cristo. 

Referência(s) bíblica(s): Mateus 7:17-21; Gálatas 5:19-25; Efésios 5:8-10. 
 
Art.18 – Da União do Crente Com Cristo e do Poder para o Seu Serviço 

Aqueles que têm o Espírito de Cristo estão unidos com Cristo e, como membros do seu 
corpo, recebem a capacidade de servi-Lo. Usando essa capacidade, procuram viver, e realmente 
vivem, para a glória de Deus, seu Salvador. 

Referência(s) bíblica(s): 1ª Co 12:12-31; Efésios 5:29-30. 
 
Art.19 – Da União do Corpo de Cristo 

A Igreja de Cristo no céu e na terra é uma só e compõe-se de todos os sinceros crentes no 
Redentor, os quais foram escolhidos por Deus antes de haver mundo para serem chamados e 
convertidos nesta vida e glorificados durante a eternidade. 

Referência(s) bíblica(s): Rm 8: 29,30; I Co 12:13; Efésios 1:1-14, 2:1-22. 
(Continua no próximo boletim)  
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã Superint. EBD   Superint. EBD 

Dirigente da noite Pb. Júnior Luciana Moraes Pr. Albert Dca. Kélen 

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

Oper. de som* Gilmar André Arthur Gilmar 
Oper. de multimídia.* Alana Alana André Paula 

Recepção Luciana Moraes Pb. Pedro Júnior José Francisco Charlene 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Nélia 19h45: Nasser 20h00: Wiliana 

20h15: Catrinque 20h30: Rafaela 20h45: Aline 
*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 

Novembro 

4-6 - 6º Encontro Nacional de Missões (Enami): “A ordem é marchar” 

13 - Dia de Missões Mundiais (2º domingo) 

15 
- Confraternização da ARCCA (sítio Cantinho da Roça; org.: Pr. Ricardo) 

- Proclamação da República 

23 - Dia do Jovem Congregacional 

27 - Dia do Homem Congregacional 

Dezembro 

11 - Dia da Bíblia (2º domingo) 

17 19h30 Culto dos Adolescentes 

25 19h30 Culto (Cantata de Natal) 

31 22h 
Culto (Ano Novo; Posse dos Eleitos para o Biênio 2017-2018; Ceia de 
Confraternização) 

 

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 

11 Bruna Lopes 

13 Dc. Rafael e Dca. kelen (casamento) 

20 Luís Felipe 

24 Carlos Humberto e Luciana (casamento) 

29 Maria Catrinque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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

