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A melhor escola do mundo 
Olá, prezado leitor! É com imensa satisfação que me aproximo de você por meio deste 

texto para conscientizá-lo sobre o que é a Escola Bíblica Dominical (EBD), sua importância para 
as pessoas e seus objetivos. 

A Escola Bíblica Dominical não é apenas uma reunião domingueira comum, ou uma 
programação a mais da igreja. Ela também não é uma parte da Igreja. Então, o que é a EBD? É 
a própria igreja ministrando ensino bíblico metódico e adequado a crianças, jovens, adultos, 
famílias, comunidades inteiras, tal como fazia a igreja primitiva, que perseverava na doutrina 
dos apóstolos (At. 2:42). 

Entretanto é fato que, desde a antiguidade, o estudo da Palavra de Deus vem sendo 
negligenciado, inclusive pelo seu próprio povo (Gn 3.17; Os 4.6). Atualmente, não são raros os 
cultos em que pouco tempo é dispensado à pregação do Evangelho – ao contrário do que 
acontece com coreografias, anúncios, historinhas, brincadeiras e demais eventos que 
concorrem, acirradamente, para que o povo ouça cada vem menos as Escrituras. 

Esses e outros fatores somados (como a preguiça das pessoas, a falta de incentivo de 
alguns líderes e o despreparo de certos professores, por exemplo) acabam comprometendo a 
eficiência da igreja na realização de uma importante missão: “Ide, portanto, fazei discípulos de 
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a 
guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.” (Mt 28.19-20, grifo meu). Por tudo isso, 
pretendo chamar sua atenção para a importância da EBD. 

A Escola Bíblica Dominical tem objetivos definidos para atingir. Vejamos quais são eles: 
I) ganhar almas para Jesus: a) o professor deve orar e agir para que seus alunos aceitem 

Jesus como Senhor e Salvador; b) o professor deve usar a Palavra e confiar na operação do 
Espírito Santo (Rm 10.13-15; Jo 16.8); c) o professor não pode salvar seus alunos; mas pode 
levá-los ao Salvador (Jo 1.40-42); 

II) desenvolver a espiritualidade dos alunos e o caráter cristão: a) deve-se cuidar da sua 
formação e influenciar o seu destino (Hb 12.14-17; Gl 5.16-26; Tg 2.14-26); b) a escola secular 
fornece instrução intelectual, mas não fornece educação espiritual e nem sempre fornece 
educação moral; c) a EBD deve contribuir eficazmente para a implantação da santíssima fé cristã 
na sociedade; e 

III) capacitar o cristão para o serviço do Mestre: a) apresentar ao aluno oportunidades 
ilimitadas de servir a Cristo (Jo 4.35; Mt 9.37-38); b) conscientizar o aluno de que servir a Deus 
é um privilégio (1Co 15.58); c) evitar que pessoas caminhem para o inferno por causa de 
ignorâncias espirituais (2Rs 4.38-41). 

Em resumo, o lema da EBD deve ser: 1) cada aluno, um crente salvo; 2) cada aluno salvo, 
um crente bem capacitado; 3) cada aluno capacitado, um crente ativo, diligente e dinâmico. 

Então, prezado leitor, está a EBD da sua igreja atingindo em cheio o alvo que lhe está 
proposto? Se não, ore, aja, coopere com ela! Faça alguma coisa nesse sentido! Ou será que na 
igreja que você frequenta a EBD já é coisa do passado? 
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Santa Ceia 
Será celebrada hoje, no culto noturno. A Dca. 
Nícias fica responsável pela preparação dos 
elementos. Solicita-se que os diáconos se 
encarreguem do deslocamento da mesa. 
“Examine-se o homem a si mesmo, e então 
coma do pão e beba do cálice. Pois quem 
come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, 
come e bebe para sua própria condenação.” 
(1 Co 11.28-29) 
 

Aracruz 
Hoje, o Pb. Pedro Júnior e sua família estão 
cooperando com o campo missionário de 
Aracruz, conforme a escala de obreiros 
voluntários organizada pela ARCCA. O CM de 
Aracruz está sem obreiro fixo. Os irmãos de lá 
têm orado a Deus pedindo para que sejam 
assistidos por uma igreja da nossa própria 
associação. Ore por isso e também pelos 
nossos irmãos que foram para lá hoje dar 
assistência àquele campo. 
 

Tarde da Ação Social 
O Departamento de Ação Social já agradece 
as colaborações que tem recebido dos irmãos 
e de outras pessoas também. O evento é 
complexo e precisa do auxílio de todos. 
Querendo ajudar, converse com a irmã Flávia, 
presidente do departamento, pois ela está à 
frente da organização. Anote aí: dia 29 de 
abril, às 14h. 
 

Avanço Missionário 
Está marcado para acontecer nos dias 21 a 23 
de abril, em Aracruz. Durante a reunião da 
ARCCA, ficou estabelecida a taxa de R$ 30,00 
para alimentação durante todo o evento. 
Nossa igreja está incentivando a participação 
dos membros. Se você tem interesse em ir, 
converse com a Dca. Izabel, presidente do 
DEM. Estamos estudando a melhor maneira 
de atendermos os interessados. Dois jovens já  

manifestaram a intenção de participar do 
projeto. Eis a programação divulgada pelo Pr. 
Cláudio, presidente da ARCCA: 

 Dia 20 (quinta): chegada dos participantes 
e lanche. 

 Dia 21 (sexta): alvorada às 7h; café da 
manhã às 7h45; culto matutino às 9h; 
evangelismo às 10h45; almoço às 12h; 
evangelismo e trabalho com as crianças às 
14h; café da tarde às 15h30; jantar às 18h; 
culto noturno às 19h30; lanche após o 
culto. 

 Dia 22 (sábado): mesma programação do 
dia anterior. 

 Dia 23 (domingo): alvorada às 7h; café da 
manhã às 7h45; culto de encerramento às 
9h; almoço às 11h. 

 

Semana de Oração 
Começa amanhã mais uma semana de oração 
no templo. Será que você não tem nenhum 
motivo para orar? Venha clamar a Deus por 
sua igreja, por sua vida, por sua família etc. “A 
oração é o antídoto para todas as nossas 
aflições.” (João Calvino). Eis a escala de 
dirigentes: Dc. Rafael (2ª); Dcª. Nícias (3ª); 
Dcª. Izabel (4ª), Dcª. Kelen (5ª), Pr. Albert (6ª).  
 

Retiro 2017 
Está chegando! Será daqui a duas semanas. 
Você já confirmou sua participação? Anote aí: 

 Tema geral: Oração, a chave para a 
restauração (inspirado em Rm 8.26); 

 1° dia: Buscando intimidade com Deus 
(inspirado em 1 Jo 1.9); 

 2° dia: Quebrando as barreiras com a 
oração (inspirado em 2 Cr 7.14); 

 3° dia: Desfrutando o melhor de Deus 
(inspirado em Rm 12.1-2). 

A programação completa será publicada no 
próximo boletim, bem como algumas 
instruções que o pastor dará também. Fique 
atento! 
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Escalas 
Caso você queira participar de alguma escala 
publicada semanalmente no boletim e 
contribuir com seus dons e talentos, converse 
com o pastor, como alguns irmãos têm feito. 
Trabalhar para o Senhor é muito gratificante. 
 

Motivos de Oração 
 Pela saúde do Pr. Rogério, ainda internado. 

 Pela conclusão do processo de 
transferência do Pr. Albert. 

 Pela saúde do Cleyton, irmão do Pr. Albert. 

 Pelo retiro, que se aproxima. 

 Pelos que estão enfraquecidos e afastados. 
e pode, por conseguinte, voltar a ser invadida 
por eles (Lc 11:24 a 26). 
 

Nossas Leis e Doutrinas 

SÍNTESE DOUTRINÁRIA DA UNIÃO DAS 
IGREJAS EVANGÉLICAS CONGREGACIONAIS 

DO BRASIL1 

Expulsão de Demônios ou Exorcismo 
(continuação) 

Cuidados 
Há alguns cuidados que, à luz da Bíblia e 

do bom senso, devem ser tomados por igrejas 
e obreiros quanto à prática da expulsão de 
demônios: 

 Não confundir possessão demoníaca com 
certas enfermidades (tais como epilepsia, 
esquizofrenia etc.), ainda que, em alguns 
casos, enfermidades resultem de 
possessão demoníaca e seja, muitas vezes, 
difícil discernir a origem delas (Mt 9:32-34; 
17:14-18; Lc 13:10-13). 

 Entender que as obras da carne, embora 
sejam usadas pelos demônios, não são 
personificação de espíritos malignos e por 
isso deve-se evitar nomeá-las de 
“espíritos” (espírito de 
prostituição/espírito de avareza etc.). 

 Compreender que a metodologia para a 
prática da expulsão de demônios não se 
apresenta de forma específica nas 
Escrituras. Alguns exemplos bíblicos 
contêm apenas uma ordem dada aos 
espíritos (Mt 8:16, Mc 1:25; At 16:18). 
Portanto deduzimos que qualquer crente 
em Cristo, cheio do Espírito Santo, pode 
ordenar, em nome de Jesus Cristo, que o 
demônio se retire da pessoa por ele 
invadida, sem que seja alterada a liturgia 
do culto com inserções desnecessárias, tais 
como: passes místicos, entrevistas com 
demônios etc. 

 Compreender que uma pessoa liberta de 
demônios não está necessariamente 
convertida ao Senhor e Salvador Jesus 
Cristo e pode, por conseguinte, voltar a ser 
invadida por eles (Lc 11:24 a 26). 

 
Quebra de Maldição 

“Cremos que o sacrifício de Cristo, 
realizado na cruz do Calvário, é 
suficientemente eficaz para livrar o 
homem que nEle crê de qualquer 
maldição que lhe tenha sido imposta 
por Deus, em consequência da sua 
desobediência, e, portanto, é 
desnecessária qualquer palavra ou 
ritual para quebrar maldições.” 

Essa confissão tem os seguintes 
fundamentos: 

 
Conceito e origem da maldição 

 Maldição é uma consequência da quebra 
da Lei de Deus. A maldição se originou no 
pecado (desobediência e rebeldia contra 
Deus), enquanto que a benção se origina 
na obediência ao Senhor (Dt 11:26-32). 

(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 DET – – DET 

Dirigente da noite Dc. Rafael Semana de Oração Semana de Oração Pr. Albert 

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

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

Oper. de multimídia.* Bruna – Bruna Aline 

Recepção Dcª Izabel Cloves Ladário Dc. João Artur 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Lyse Anne 19h45: Azarcon 20h00: Sidneia 

20h15: José Francisco 20h30: Nasser 20h45: Ana Lúcia 
*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 

2 
19h 28º Aniversário da IEC Nova Venécia 

19h30 Culto com Santa Ceia 

3-7 19h30 Semana de oração no templo 

8 16h Confraternização do DMU 

12 - Dia da revista O Exemplo (COMEC) 

14 - Sexta-feira Santa 

14-16 - Retiro (nestes dias, não haverá atividades no templo) 

21 - Dia do Abrigo da Pedra de Guaratiba (RJ) 

21-23 - Avanço missionário em Aracruz 

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

30 9h Assembleia geral ordinária 

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

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 

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

