
 

 

 
Boletim Dominical nº 38/17, de 08 de outubro de 2017. Pastoral 

Quanto vale sua vida? 

Eu acredito que o bem mais valioso que a pessoa pode ter é a própria vida. Em primeiro 
lugar, porque, se não existíssemos, nada do que está à nossa volta teria significado algum para 
nós. Em segundo lugar, porque, ao morrer, a pessoa deixa de interagir com esse mundo e 
nada do que ela adquiriu em vida pode ser transportado para onde ela vai. Mesmo o fruto do 
seu trabalho digno e as boas amizades cultivadas, tudo fica para trás. Jesus Cristo também 
ensinou a respeito da preciosidade da vida: “Não é a vida mais do que o mantimento, e o 
corpo mais do que o vestuário?” (Mt 6:25). 

Há ainda alguns fatos no nosso dia a dia que ressaltam a importância da vida humana. O 
primeiro exemplo é que, quando ficamos doentes, é comum procurarmos um médico, 
tomarmos um remédio adequado e, dependendo da gravidade, até nos submetermos a um 
tratamento prolongado e intensivo. Em alguns casos, as pessoas chegam a vender seus bens 
para financiar o tratamento. Outro exemplo são os casos de sequestros. Normalmente a 
família envolvida negocia a imediata liberação da vítima e se propõe, inclusive, a pagar o valor 
exigido pelos sequestradores em troca da vida do seu ente querido. Você deve saber que, até 
em casos de guerra entre países inimigos, os prisioneiros não podem ser tratados de modo 
desrespeitoso e muito menos executados a sangue frio. Há alguns anos, militares americanos 
capturaram e humilharam militares iraquianos. Quando isso se tornou público, a 
consequência desse descaso com a vida alheia foi a punição de alguns e a expulsão de outros 
militares das Forças Armadas americanas. Atualmente, um dos assuntos mais discutidos nas 
escolas, nas empresas, no governo e também nas reuniões dos países mais poderosos do 
planeta é a preservação ambiental. Fala-se muito em diminuir a emissão de gases poluentes; 
na despoluição dos rios e dos mares; na preservação da camada de ozônio; na preservação 
das florestas naturais, por exemplo. Isso porque o homem percebeu que, quanto mais ele 
destruir seu meio ambiente, mais rápido se dará também a extinção da espécie humana. 

O cuidado que o homem dispensa à sua vida é importante, pois a Bíblia afirma que a vida 
é dom de Deus (Gn 2:7-8). Valorizar a vida é valorizar a criação de Deus. Mas a verdade 
incontestável é que todo esforço humano é incapaz de nos livrar da morte. Desde que o 
primeiro homem pecou, a morte tornou-se uma realidade inevitável (Hb 9:27; Gn 2:17; 3:3, 
19). A única coisa que permanece do homem logo após a morte é a própria alma, essência da 
vida. De acordo com a Bíblia, a alma do homem após a morte vai para o céu ou vai para o 
inferno (Lc 16:19-26). 

Acontece que nem tudo está perdido. Mesmo para o pecado e para a morte há solução. 
O Deus que ordenou a morte ordenou também a vida. Jesus Cristo disse: “...eu vim para que 
tenham vida, e a tenham com abundância.” (Jo 10:10); “Eu sou a ressurreição e a vida; quem 
crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive, e crê em mim, nunca 
morrerá. Crês tu isto?” (Jo 11:25-26). 

Diante de tudo isso, cabe perguntar: “O que você estaria disposto a sacrificar para ter a 
sua vida preservada?”, ou: “O que você daria pelo resgate de sua alma?”. Alguma vez você já 
parou para responder a esses questionamentos? Pois saiba que Jesus Cristo espera ouvir sua 
resposta. (continua) 
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Nem sempre a nossa vida farta e 
tranquila reflete a aprovação de Deus quanto 
a tudo que estamos fazendo. Quase sempre 
é imprescindível carregarmos algumas 
“cruzes” para vivermos de acordo com a 
vontade de Deus (Mt 26:38-39). Se 
pretendemos saber qual é o juízo de Deus a 
nosso respeito, é preciso atentarmos para o 
que diz a Bíblia. Pode ser que seja necessário 
abandonar as más companhias, a 
imoralidade, a idolatria; buscar a justiça, a 
santificação, crer totalmente na sua Palavra 
e aceitar o sacrifício de Jesus como a única 
forma de sermos resgatados do inferno. 
Pode ser que Deus esteja exigindo de você a 
renúncia de seus próprios planos, e talvez 
até da comodidade em que vive. 
Certamente, Deus espera de você uma 
atitude que corresponda favoravelmente à 
salvação que Ele tem para lhe oferecer. Você 
seria capaz de aceitá-la para experimentar a 
vida eterna na presença dEle? 

Reflita agora sobre a sua vida. Responda 
sinceramente se o que você tem feito 
favorece ou prejudica o seu relacionamento 
com Deus. E desista de tudo que o afasta do 
céu e o aproxima do inferno. Dê a sua vida 
para Jesus Cristo cuidar. 

Pr. Albert Iglésia (IEC Brasília) 

 

Assembleia 
No dia 15 de outubro, a partir das 9h estará 
acontecendo a nossa Assembleia Geral 
Ordinária. Os membros votantes são 
convocados a participar. As ausências devem 
ser justificadas para não caracterizarem falta. 
 

Coral 
A irmã Luciana informa que o ensaio do Coral 
continua ocorrendo todas as quartas-feiras 
após a reunião de oração. 

 
 

 Noite de Talentos  
Dando continuidade às apresentações 
conforme sorteio realizado na Noite de 
Talentos. Segue a escala das próximas datas:  
08/10: Coreografia (crianças) 
15/10: Pb. Pedro Júnior e família 
22/10: Nicoly e Barbara  
29/10: Mylena 
05/11: Eduardo Garcia e Aline 
 

UAF 
A UAF lembra a todas as irmãs das 
programações semanais:  
 2º domingo do mês, às 18h, Estudo da 
Palavra de Deus. 
 4º domingo do mês, às 18h30, reunião de 
oração.  
 

Departamento Infantil 
Os preparativos para o Culto Infantil estão a 
todo vapor! Mary pede que os pais tragam 
seus filhos para o ensaio que acontece todo 
sábado às 15h, no templo. Os ensaios são 
para o Culto Infantil que acontecerá nos dias 
21 e 22 de outubro. 
 

Mutirão 
Pb. Pedro Jr. convida a todos para o mutirão 
de limpeza e pintura, que acontecerá no dia 
14/10 (sábado), às 08h, logo após o estudo 
bíblico. 

 

Pr. Daví Basílio 
Estará conosco no dia 15/10, e também irá 
trazer a palavra no culto noturno. Ele que 
pertence a IEC em Guarulhos/SP. 
 

Motivos de Oração 
 Por arrependimento, conversão e 

santificação. 
 Pelos Oficiais, Diretoria, Departamentos e 

Uniões da nossa igreja. 
 Pela saúde do Carlos Alberto, irmão do 

Tony.  
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Retiro 2018 
Já foram abertas as inscrições. Quem tem 
interesse já pode adquirir o carnê com Dc. 
Rafael. Não deixe para última hora. Vai ser 
benção! 
 

A fé contra a crise (Revista Vida Cristã) 
Crise. Uma palavra curta, mas carregada de 
significados e implicações. Ela tem sido 
repetida à exaustão Brasil afora. Aos 
desacertos na economia nacional, somam-se 
a instabilidade política, a corrupção, a 
violência urbana, a erosão de conceitos 
éticos e morais, a degradação da família, o 
esfriamento da fé, o enfraquecimento dos 
relacionamentos… Para onde se olha, 
enxergam-se poucas saídas. A desesperança 
toma conta dos corações e das mentes. 
Nesta edição, nós, da equipe de VIDA 
CRISTÃ, queremos levar cada leitora e cada 
leitor a refletir sobre o difícil momento que 
vivemos como nação e como Corpo de 
Cristo. E essa reflexão só será bem sucedida, 
levando-nos de novo a fortalecer nossa fé e a 
agir em favor do Reino de Deus se a nossa 
esperança estiver depositada, acima de tudo, 
em Cristo. No especial Inspiração, trazemos 
até você pequenos devocionais, poesias e 
palavras de fé que, com a graça do Senhor, 
nos ajudarão a manter os nossos olhos fitos 
no alto, confiantes na provisão e na 
misericórdia de Deus sobre nossas vidas e 
nossa Pátria. 
Inspire-se, também, com as abençoadas 
palavras de gente como Ricardo Barreto 
(Restaurando o caminho com Deus – parte 
II); Samuel Vieira, que, com seu texto O 
grande legado, estimula os pais a deixarem 
para seus filhos a herança que realmente 
importa: a fé no Senhor. Já Igreja e 
responsabilidade social, de Patrícia Araujo 
Gonssalves, nos estimula a praticar uma fé 
com obras, mais que necessária nos dias de 
hoje. Jesus e as tempestades da vida, de  

Zefanias Lima, nos lembra que Cristo sempre 
está ao nosso lado, mesmo quando tudo 
parece naufragar; e a psicopedagoga Simone 
Corrêa, que estreia na revista com a coluna. 
Nossos filhos vão ajudar pais e mães a 
entender as dificuldades das crianças e 
colaborar com elas para que tenham, tanto 
na vida escolar como na espiritual, as 
melhores condições desenvolver todo o seu 
potencial. 
Há mais de 60 anos, VIDA CRISTÃ é assim: 
um farol que nos ajuda a caminhar neste 
mundo com os pés firmados na Palavra e 
sempre com os olhos fitos em nosso 
Salvador. Afinal, buscando o Reino de Deus e 
sua justiça como prioridade, todas as outras 
coisas nos serão acrescentadas, diz o Senhor. 
Temos uma certeza: não há crise que resista 
a um povo que se humilha, ora e chora aos 
pés do Senhor. Que tal, então, fazermos 
isso?  
 
ANOTAÇÕES: 
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã DET – – Assembleia 

Dirigente da noite Luciana Moraes – – Pb. Pedro Jr. 

Pregador(a) da noite Pb. Pedro Jr. Pb. Pedro Jr. Dca. Maria Izabel Pb. Davi Basílio 

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

Oper. de multimídia.* Paulinho – – Aline 

Recepção Bruna e Matheus Cloves Dc. João Artur Azarcon e Sidneia 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Ana Lúcia 19h45: Dca. Níceas 20h00: Dc. João Artur 

20h15: Dc. Luis Bermudes 20h30: Jacqueline 20h45: Ana Rosa 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 

OFÍCIOS 
Domingo Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

EBD: 9h – UAF: 18h (2º) e 18h30 
(4º) – UHEC: 18h30 – Culto: 
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 as secretárias caso queira reservar uma data especial) 

Mês Dia Horário Evento 

Outubro 

1º 19h30 Culto com Santa Ceia (Ministração Pr. Carlos Galois) 

2 - Dia do Pastor Congregacional 

2-6 19h30 Semana de Oração 

7 16h Reunião de oficiais 

12 - Dia da Criança 

15 

- Dia do Professor 

- Domingo de missões 

9h Assembleia geral ordinária 

20 - Culto alusivo ao dia da revista Vida Cristã (resp.: UAF) 

21-22  Programação do Dep. Infantil (culto noturno dirigido pelas crianças dia 22) 

31 - Reforma Protestante (500 anos; saiba mais em http://www.mackenzie.br/6962.html) 
 

ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 

2 Lucas Alexandre 
 

7 
Rafael Tomazini 
Bráulio e Jacqueline (casamento) 

16 Luiza Celia 

17 Thiago 

28 Cloves 

31 Dc. Rafael 
 
 

  

 

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

 
 

 
 

OFICIAIS ECLESIÁSTICOS 
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 
Diretor Administrativo: Dc. Luiz Bermudes;  
Vice-Diretor Administrativo: Ladário Higino;  

Tesoureiro: Rafael Albuquerque;  
Secretárias: Bruna Lopes e Paula Andrade. 

Telefones do Pb. Pedro Júnior: (27) 3062-9953; 
(27) 99913-1168 (Vivo e WhatsApp). 

 

http://www.mackenzie.br/6962.html

