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A personalidade do cidadão dos céus 

(Mt 5.1-12) 

Depois de anunciar a aproximação do 
reino dos céus entre os homens e de indicar 
a maneira pela qual nós podemos ter 
acesso a ele (Mt 4.17), Jesus passa a 
caracterizar os cidadãos desse reino. No 
Sermão do Monte (que começa no capítulo 
5), Jesus não está apresentando a chave de 
acesso ao reino, pois a entrada nele não se 
dá pelas obras nem pelos atributos de cada 
um de nós. Paulo afirma que “pela graça 
sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de 
vós; é dom de Deus; não de obras, para que 
ninguém se glorie” (Ef 2.8-9). O discurso de 
Jesus diz respeito a quem já é cidadão dos 
céus, de modo que as bem-aventuranças 
apontam para o modo de vida de quem foi 
transformado pela Palavra de Deus e por 
seu Santo Espírito (Rm 12.1-2). Se você se 
considera um desses discípulos e acredita 
que também é cidadão do reino dos céus, 
precisa avaliar sua própria vida à luz do que 
Cristo está ensinando no Sermão do Monte. 

Ele começa descrevendo a 
personalidade dos seus discípulos. Ser 
humilde de espírito (v. 3) significa 
reconhecer a própria miséria espiritual, que 
nos torna indignos diante de Deus por 
causa do nosso pecado. Quem assim se vê 
compreende claramente que a única forma 
de ser justificado diante de Deus é por meio 
de Jesus Cristo (Rm 5.1). 

No verso 4, Cristo menciona outro 
traço da personalidade do cidadão do céu, 
ao dizer “Bem-aventurados os que choram”. 
Esse choro é a expressão visível do 
arrependimento, a lamentação pelos 
próprios pecados e pelos demais que são 
praticados no mundo. Também pode ser 
entendido como a compaixão pelas almas 

perdidas, que vagueiam sem Cristo, e ainda 
pela dor ou necessidade dos outros (Mt 
9.36; cf. Jo 11.33-35).  

E o que dizer da mansidão? Essa 
característica dos discípulos de Jesus tem a 
ver com a maneira de reagir diante das 
circunstâncias adversas da vida. Uns 
sucumbem, murmuram, ficam irados, 
depressivos etc. Mas não deve ser assim o 
cidadão dos céus, pois para ele há 
promessas de consolo, socorro e galardão. 
Ser manso é permitir que Deus assuma o 
controle da situação e nos molde e nos 
direcione de acordo com sua soberana 
vontade. A mansidão deve nos levar a 
rendermo-nos a Cristo, a abdicar do nosso 
direito e da nossa justiça e a confiar no 
justo Juiz de todo o universo. 

Já no verso 6, a Bíblia aponta para 
aqueles que têm sede e fome de justiça. 
Isso diz respeito ao desejo profundo de ver 
Deus triunfando sobre toda forma de mal, 
estabelecendo entre nós o seu reino e 
governando o mundo com sua justiça. Essas 
pessoas podem orar com propriedade a 
oração do Pai Nosso (Mt 6) e dizer com 
toda a sinceridade: “venha o teu reino; 
faça-se a tua vontade, assim na terra como 
céu”. (v. 10). 

Em seguida, Jesus expõe outra virtude 
do cidadão que realmente pertence ao seu 
reino: a misericórdia (v. 7). Ser 
misericordioso é se colocar no lugar do 
outro para sentir suas dores, suas aflições e 
seus temores; é sentir compaixão da 
miserabilidade alheia; é não retribuir o mal 
com o mal, mas sim com o bem; é socorrer 
o outro no momento de sua necessidade, 
assim como Cristo o fez por nós (Hb 4.14-
16). 

O cidadão dos céus também é uma 
pessoa de coração limpo (v. 8), ou seja, 
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alguém íntegro, sincero, sem ter nada a 
esconder e do que se envergonhar diante 
de Deus e dos homens. É alguém que age 
sem hipocrisia, sem dupla intenção, sem ter 
o coração dividido. 

Outra característica que deve ser 
observada é a do verso 9. O discípulo de 
Cristo é uma pessoa que almeja a 
reconciliação (sua com Deus, sua com 
outros homens e de outros homens com 
Deus). O verdadeiro cristão não vive por aí 
semeando a discórdia, causando confusão 
por onde passa, mas é um promotor da paz. 
Sua palavra é branda, a fim de desviar o 
furor (Pv 15.1-2). 

Por fim, o cidadão dos céus também é 
identificado por ser perseguido e insultado 
por causa do nome de Jesus Cristo (vs. 10-
12). Isso acontece porque a conduta dele é 
justa e reta como foi a de Cristo, o que 
incomoda muita gente. À medida que nosso 
caráter vai se tornando mais parecido com 
o de Jesus, mais o mundo vai-nos odiando, 
achando que somos esquisitos. Jesus 
alertou seus discípulos quanto a isso (Jo 
15.18-20). 

Pr. Albert Iglésia 
 

Classe de Integração e 
Novos Membros 

A primeira aula ocorrerá no dia 8 de julho, 
durante a Escola Dominical. Alguns nomes 
de prováveis alunos já foram alistados. O 
irmão Cloves coordenará, com o auxílio dos 
professores, o encaminhamento desses e 
de outros alunos à classe do pastor. 
 

Escala de Abertura e 
Fechamento da Igreja 

Vigorará a partir deste domingo, entre os 
oficiais da igreja, já que não temos o serviço 
de zeladoria. Durante cada semana, um 

oficial ficará responsável por esse encargo 
nos dias regulares de culto da igreja. Caso 
algum Departamento, alguma das Uniões 
ou mesmo outro grupo de irmãos precisem 
se reunir na igreja em outros dias ou em 
horários diferenciados, algum interessado 
do próprio grupo assumirá essa tarefa. 
 

Eleições 2018 
Os oficiais da igreja foram comissionados 
para indicar candidatos aos diversos ofícios 
e cargos da igreja com vistas às eleições 
que teremos em setembro, exceto em 
relação às Uniões. Nesse sentido, eles 
estarão conversando com alguns irmãos a 
respeito do assunto. O prazo para as 
indicações é até à reunião de oficiais que 
ocorrerá em agosto. Em setembro, em 
assembleia especial, a igreja decidirá quem 
serão seus representantes eleitos no biênio 
2019-2020. As Uniões realizarão eleições 
internas e devem apresentar ao pastor os 
nomes dos seus representantes eleitos para 
o mesmo período antes da assembleia 
especial em setembro. 
 

Prestação de Contas 
Mediante o parecer do Conselho Fiscal, a 
igreja aprovou a prestação de contas 
referente ao período de agosto a dezembro 
de 2017. Para a próxima AGO, solicita-se o 
empenho do referido Conselho no sentido 
de analisar as contas dos meses do ano em 
curso, a fim de que a igreja possa se 
manifestar a respeito. 
 

Noite de Talentos 
Em continuidade às apresentações 
conforme sorteio realizado na Noite de 
Talentos, hoje teremos a participação da 
irmã Rafaela. 
 

Departamentos e Uniões 
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Os respectivos presidentes e/ou 
representantes estão sendo convocados 
pelo pastor para uma reunião no dia 8 de 
julho, no gabinete, logo após a Escola 
Dominical. Pauta: exposição e análise da 
situação atual; reavaliação do calendário de 
atividades; perspectivas; sugestões e 
orientações de funcionamento. Solicita-se 
que os presidentes e/ou representantes 
tenham em mãos informações necessárias 
ao trato dos assuntos abordados. 
 

II Conferência Missionária 
Será realizada nos dias 4 e 5 de agosto, às 
18h, e terá como convidada a missionária 
Raquel Villela, da IEC de Brasília (DF). Neste 
ano, enfatizaremos a igreja perseguida no 
mundo. A programação detalhada será 
divulgada oportunamente pelo DEM. Ore 
por isso, envolva-se também. Uma igreja 
que não investe seus recursos na obra 
evangelística e missionária perde a 
oportunidade de cumprir plenamente sua 
função entre os homens. “...vão e façam 
discípulos de todas as nações, batizando-os 
em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o 
que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre 
com vocês, até o fim dos tempos” (Mt 
28.19-20). 

 

Retiro 2019 
Os seguintes irmãos foram comissionados 
para iniciar os preparativos do próximo 
retiro na Semana Santa: Dc. Luiz 
(coordenador); Ladário (tesouraria); Pb. 
Pedro Júnior e Gilmar (alimentação); 
Luciana Moraes (tema e programação). 
Valores: crianças até 5 anos são isentas; 
crianças de 6 a 12 anos pagam R$ 100,00; e 
pessoas a partir de 13 anos pagam R$ 
200,00. Tudo pode ser parcelado em até 10 
vezes, de julho/2018 a abril/2019. 

Membros Ausentes 
Na última assembleia, a igreja observou a 
ausência prolongada de alguns irmãos dos 
cultos e de outras atividades regulares, os 
quais serão contatados pelo pastor. O 
intuito é que sejam reanimados a voltarem 
à comunhão, conforme orientação bíblica: 
“Não deixemos de reunir-nos como igreja, 
segundo o costume de alguns, mas 
encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais 
quando vocês veem que se aproxima o Dia” 
(Hb 10.25). Também foi observado que 
certas “justificativas” de falta às 
assembleias não são necessariamente 
pertinentes e que a ausência deliberada de 
alguns irmãos traz dificuldades ao 
funcionamento da igreja, que se vê limitada 
no trato de questões importantes às suas 
atividades. 
 

Almoço Missionário 
No dia 8 de julho, ao custo de R$ 10,00. 
Cardápio: arroz, feijão de caldo, macarrão, 
salada de legumes e saladas verdes, peito 
de frango grelhado. Os tickets podem ser 
adquiridos com as diaconisas Regina, Níceas 
e Izabel. 
 

Santa Ceia 
No próximo domingo, durante o culto 
noturno. O Dc. João Artur e a Dca. Regina 
ficam responsáveis pela preparação da 
mesa. 
 

Sugestão de Leitura 
O salário de uma mãe (Elizabeth Strachan. 
Editora Fiel, 2003). Este livro foi escrito por 
uma mulher que percebeu o grande 
privilégio de ser esposa e mãe. Ela oferece a 
outras mulheres instruções simples e 
simpáticas, a fim de orientá-las a possuírem 
a grande riqueza de serem esposas e mães 
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realizadas, felizes, bem-sucedidas, amadas 
e respeitadas pelo marido e por seus filhos. 

 

ESCALAS 
Ofícios Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Abrir e fechar a igreja Pb. Pedro Júnior Pb. Pedro Júnior Pb. Pedro Júnior Dc. Rafael 

Dirigente da manhã DET – – DET 

Dirigente da noite Ladário Pb. Pedro Júnior 
Pr. Albert 

Pr. Albert 

Preletor(a) da noite Tânia – Pr. Albert 

Oper. de som* Gilmar/Carlinhos   Gilmar/Carlinhos 

Oper. de multimídia*     

Recepção     

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

18h00:  18h15:  18h30:  

18h45:  19h00:  19h15:  
*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) 

Julho 

8 

– Dia de Missões Nacionais 

10h30 Reunião com os Presidentes dos Departamentos e das Uniões 

12h Almoço (DEM) 

 Reunião de Oração (UAF) 

18h 
Culto com Santa Ceia 

Apresentação da Manuela 

9-13 19h30 Semana de Oração 

11  Dia da Mulher Congregacional (UAF) 

15 – Domingo de Missões 

18 - Projeto Nílson Braga (início; em Milagres-CE) 

22  Estudo da Revista Vida Cristã (UAF) 

Agosto 

1º - Projeto Nílson Braga (término; em Milagres-CE) 

4 18h II Conferência Missionária 

5 18h 
II Conferência Missionária 

Culto com Santa Ceia 
 

ANIVERSARIANTES DE JULHO 

  

  

  

  

  

  

  

Fale com as secretárias da igreja caso seu nome 
não esteja relacionado entre os aniversariantes. 

 

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 Higino; 
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: 


