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Apenas creia 

Jesus Cristo despertou o interesse das pessoas por onde passava. Quase sempre, ele estava 
cercado por uma multidão. O evangelista Marcos parece fazer questão de registrar esse fato (Mc 
1:45; 2:1; 3:7; 4:5; 5:21; 6:33-34; 7:17; 8:1; 9:14; 10:1; 11:8-10; 12:37; 14:43; 15:6-9). 

Algumas pessoas só se aproximavam de Jesus com a intenção de julgá-lo, de encontrar nele 
algum erro para o acusar de ensinar falsa doutrina e o matar, como de fato acabaram fazendo. 
Normalmente, elas eram repreendidas por Jesus por causa da má intenção de seus corações. Além 
disso, eram confrontadas pela palavra de Deus, que os deixava sem qualquer defesa. Tudo que 
tentavam dizer não passava de hipocrisia. Em Mc 7:6-8, 13, 15 e 23, Jesus repreende os fariseus e os 
mestres da lei por causa disso. 

Mas havia também pessoas que se aproximavam de Cristo com pureza e sinceridade. Elas 
traziam consigo uma esperança de dias melhores, de encontrar o caminho de volta à dignidade, à 
justiça, ao amor, à comunhão com Deus. Essas pessoas, ainda que constrangidas e desafiadas pela 
palavra do Senhor, mantinham a humildade suficiente e a fé necessária para que Jesus pudesse 
transformar suas vidas. Algumas pessoas precisavam de libertação (Mc 7:25-26 e 29); outras, de cura 
(Mc 7:32 e 35); e outras, ainda, de perdão (Mc 2:5). Os motivos eram diversos. Mas todas tinham algo 
em comum: acreditavam que Jesus era capaz de transformar suas vidas. Jesus Cristo as olhava com 
compaixão. 

Eu e você devemos nos perguntar: “A que grupo de pessoas pertencemos?”, “O que 
pretendemos com o Evangelho?”. Lembre-se de que Deus nos conhece e sabe quais são as 
verdadeiras intenções do nosso coração. 

No capítulo 8 de Marcos, Jesus está diante de uma multidão, que já estava com o Senhor há três 
dias. O texto diz que as pessoas sentiam fome. Mesmo com algumas privações e dificuldades 
preferiram permanecer ali, ao lado de Jesus (cf. Jo 6:66-68). Ele, cheio de compaixão, percebe a 
necessidade do povo e decide intervir em seu favor (cf. Is 43:13). 

A maior expressão de amor foi dada por Deus quando sacrificou seu único filho em resgate de 
homens pecadores como eu e você (Jo 3:16). Diante disso, você ainda duvida de que o Senhor se 
importa com a sua vida? Deus o ama. Você é precioso demais para ele. Creia nisso. 

Às vezes, somos traídos pela nossa incredulidade. Fixamos nosso olhar no problema que nos 
aflige. Pensamos que Deus não se importa conosco ou é incapaz de cuidar dos nossos problemas. Foi 
isso que aconteceu com os discípulos (v. 4). Eles perceberam o deserto, a insuficiência de recursos e a 
enorme quantidade de gente ao redor. Mas não enxergaram quem estava ao lado deles: Jesus, 
aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas e o que não existia veio a existir (cf. Jo 1:3). 
Não sejamos como aqueles discípulos, que estavam, ao mesmo tempo, tão perto e tão distante de 
Cristo. 

As misericórdias de Deus cobrem toda a terra (Sl 145:9). Se Deus agisse apenas a partir do que 
nós pudéssemos apresentar a ele, não haveria solução para o mundo. O homem, por si só, não é 
capaz de satisfazer as expectativas de Deus (Rm 7: 19 e 24). Mas há uma coisa que podemos fazer: é 
crer naquele que Deus enviou: Jesus. Cristo disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra (Mt 
28:18). Portanto creia, apenas creia. 
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Escola Dominical I 
Hoje o pastor estará na classe dos juniores, 

ministrando a lição e conversando com eles. 

 

Escola Dominical II 
Entrará num pequeno período de recesso a 

partir do dia 18/12/16 até o dia 29/1/17, a 

fim de que os professores e a liderança dela 

possam ter um tempo para descanso, 

planejamento e instrução. Nesse período, as 

aulas serão ministradas pelo pastor, no 

templo, em classe única. A exceção são as 

classes das crianças e dos juniores, que 

obviamente não têm ainda condições de 

acompanhar o mesmo tipo de aula com as 

demais classes. Assim sendo, elas 

continuarão funcionando separadamente. 

 

Estatuto 
A Assessoria Jurídica da UIECB emitiu parecer 
favorável ao nosso estatuto, mas 
recomendou duas alterações no texto: onde 
se lê “Compromissos Éticos e Contratuais da 
IGREJA”, leia-se “Compromissos Éticos da 
IGREJA”; e onde se lê “batismo, após 
profissão pública de fé”, leia-se “batismo por 
aspersão, após profissão pública de fé”. 
 

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. Caso queira discutir algum assunto, 
encaminhe-o ao presidente ou à secretária. 

Cadastro de Membros e Congregados 
Encontra-se disponível no site da igreja a 

ficha que nos servirá para cadastrar os 

membros e congregados, com vistas à 

informatização do nosso rol. O pastor solicita 

que os irmãos a preencham e a entreguem à 

secretária da igreja, que manterá tudo em 

arquivo reservado. Quem não tem acesso à 

internet pode requisitar a ficha à secretária. 

 

Solicitação para Despesas 
Extraordinárias 
Também se encontra disponível no site da 
igreja a ficha que deverá ser preenchida pelos 
departamentos da igreja sempre que 
necessitarem de realizar despesas 
extraordinárias. Essa ficha será submetida ao 
tesoureiro e ao diretor de patrimônio antes 
da decisão do presidente da Diretoria. Assim, 
poderemos registrar, avaliar e organizar cada 
necessidade apresentada de acordo com a 
ordem cronológica do pedido, a urgência (ou 
não) do serviço e a possibilidade de execução 
da igreja. 
 

Santa Ceia 
É hoje, no culto noturno. O Dc. Rafael e a Dc. 
Regina ficam responsáveis pela preparação 
da mesa. 
 

Semana de Oração 
De 5 a 9/12, às 19h30, no templo. No dia 8, 
fica suspenso o ensaio da Cantata. Eis a 
escala dos irmãos que conduzirão a oração: 
Eduardo Tomazini (2ª), Nasser (3ª), Pb. Cabral 
(4ª), Ladário (5ª), Pr. Albert (6ª). 
 

Motivos de Oração 
 Pela transferência do Pr. Albert e pela 

mudança de sua família. 

 Pelas próximas eleições da igreja e a pela 

nova gestão que se iniciará. 
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NOSSAS LEIS E DOUTRINAS 

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

Art. 25 – Do Batismo com água 

O batismo com água foi ordenado por nosso Senhor Jesus Cristo como figura do batismo 
verdadeiro e eficaz feito pelo Salvador, quando envia o Espírito Santo para regenerar o 
pecador. Pela recepção do batismo, a pessoa declara que aceita os termos do pacto em que 
Deus assegura aos crentes as bênçãos da salvação. 

Referência(s) bíblica(s): Mateus 3:11; Atos 2:38-41. 
 
Art. 26 – Da Ceia do Senhor. 

Na Ceia do Senhor, como foi instituída por Nosso Senhor Jesus Cristo, o pão e o vinho 
representam vivamente ao coração do crente o corpo que foi morto e o sangue que foi 
derramado no Calvário. Participar do pão e do vinho representa o fato de que a alma recebeu 
seu Salvador. O crente faz isso em memória do Senhor e é sua obrigação examinar-se 
primeiro, fielmente, quanto à sua fé, seu amor e seu procedimento. 

Referência(s) bíblica(s): 1ª Coríntios 10:16, 11:23-31. 
 
Art. 27 – Da Segunda vinda do Senhor Nosso Senhor 

Jesus Cristo vira do céu como homem, em Sua própria glória e na gloria de Seu Pai, com 
todos os santos e anjos; assentar-se-á no trono da Sua glória e julgará todas as nações. 

Referência(s) bíblica(s): Mateus 16:27, 25:31-46; Atos 1:9-11. 
 
Art. 28 – Da Ressurreição para a Vida ou para a Condenação 

Vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Os mortos 
em Cristo (salvos) ressuscitarão primeiro; os crentes que nesse tempo estiverem vivos terão 
seus corpos transformados e, depois de arrebatados, estarão para sempre com o Senhor. Os 
outros (não salvos) também ressuscitarão, mas para a condenação. 

Referência(s) bíblica(s): João 5:25-29; 1ª Coríntios 15:22-23, 50-53; 1ª Tessalonicenses 
4:13-17. 
 

A partir do próximo boletim, apresentaremos nossa crença a respeito de: 

 Dons de Curar e Cura Divina 

 Unção com Óleo 

 Cura Interior 

 Jejum 

 Dom de Línguas 

 Visões ou Revelações 

 Expulsão de Demônios ou Exorcismo 

 Quebra de Maldição 

 Sinais e Prodígios 

 Profecia 
  



Boletim Dominical nº 6/16, de 4 de dezembro de 2016 
 

ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã Superint. EBD - - Superint. EBD 

Dirigente da noite Pr. Albert Semana de Oração Semana de Oração Dca. Kelen 

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

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

Oper. de multimídia.* Paula - Paula Alana 

Recepção Aline Ladário Eduardo Tomazini Rafaela 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Dc. Rafael 19h45: Charlene 20h00: Christiane 

20h15: Milena 20h30: Artur 20h45: Pb. Cabral 
*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 

Dezembro 

1º 19h30 Ensaio para a Cantata de Natal 

3 14h Ensaio para a Cantata de Natal 

5-9 19h30 Semana de oração (o ensaio da Cantata fica suspenso no dia 8) 

10 
14h Ensaio para a Cantata de Natal 

19h30 Culto de gratidão alusivo ao Dia do Jovem e do Homem Congregacional 

11 - Dia da Bíblia (2º domingo) 

15 19h30 Ensaio para a Cantata de Natal 

17 
14h Ensaio para a Cantata de Natal 

19h30 Culto dos adolescentes 

18 9h Assembleia de membros 

22 19h30 Ensaio para a Cantata de Natal 

25 19h30 Culto (Cantata de Natal) 

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

 

ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 

4 Cloves e Dca. Regina (casamento) 

8 

Pedro Rosa e Luísa Célia (casamento) 

Rafael Tomazini e Adriana (casamento) 

Eduardo Garcia 

12 Dca. Nícias 

13 Vítor 

17 Nasser e Williana (casamento) 

20 Eduardo e Christiane (casamento) 

25 Natália Manoela 

30 Dc. Luiz Carlos 
 

(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

