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Vencendo desafios 

Eu tenho certeza de que você também já se viu diante de um grande desafio. Para algumas 
pessoas, o desafio é a conquista de um emprego, a realização do sonho da casa própria, a 
restauração do casamento que não anda muito bem, a superação da perda de um familiar, o 
engajamento num ministério ou a restauração do relacionamento com Deus, que foi perdido por 
causa do pecado. Qual tem sido o seu desafio nesses últimos dias? 

Embora os grandes desafios sejam também sinônimo de grandes dificuldades, eu quero dizer a 
você que há um Deus que pode lutar as nossas guerras e nos fazer mais do que vencedores. Há um 
Deus que é capaz de tornar realidade aquilo que para o homem é algo naturalmente impossível. Leia 
o que diz a Bíblia: “Confia no Senhor e faze o bem; habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-
te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, 
e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. 
Descansa no Senhor e espera nele.” (Sl 37.3-7). 

Vejamos, então, quatro princípios extraídos do texto que narra a batalha do pequeno Davi 
contra o gigante Golias (1Sm 17:24-50). Princípio nº 1: tenha coragem e determinação para lidar com 
seus problemas (v. 32). Muitos obstáculos na nossa vida não são transpostos porque nós não temos 
sequer a disposição de tentar resolvê-los. Algumas pessoas se julgam tão inferiores e incapazes que já 
se dão por derrotadas antes mesmo da primeira tentativa, talvez por medo, complexo ou covardia. 
Leia o que Deus disse a Josué no capítulo 1: “Sê forte e corajoso” (v. 6); “sê forte e mui corajoso” (v. 
7); “Sê forte e corajoso; não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde 
quer que andares” (v. 9). 

Princípio nº 2: reconheça que o êxito do seu desempenho depende, primeiramente, de Deus (v. 
37). Mesmo que você seja uma pessoa inteligente, saudável, rica e bem articulada, saiba que todo o 
universo está nas mãos de Deus, inclusive a sua vida. Jo 15.5: “Quem permanece em mim, e eu, nele, 
esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.”. Jr 17.5: “Assim diz o SENHOR: Maldito o 
homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do SENHOR!”. 

Princípio nº 3: não transforme as experiências dos outros em regra para sua vida (v. 39). Deus 
mandou o profeta Oseias casar com uma prostituta e ter filhos com ela. Foi por meio dessa situação 
que o Senhor exemplificou seu amor incondicional ao povo de Israel. Não queira tornar uma situação 
particular na vida de alguém uma norma para sua vida. O apóstolo Paulo converteu-se quando foi ao 
chão e perdeu momentaneamente a visão depois de ter tido um encontro pessoal com Jesus Cristo, 
tinha um espinho na carne que o atormentava, esteve preso e morreu decapitado. Você não precisa 
passar por tudo isso para ser um crente verdadeiro. 

Princípio nº 4 – A sua vitória deve ser uma evidência do poder de Deus na sua vida e um motivo 
de louvor e adoração a Ele (v. 47). Quando Deus lhe der a vitória, não se esqueça de agradecer ao 
Senhor. Louve-o, honre-o e glorifique-o, pois ele é digno de receber a sua adoração. Ap 5.13: 
“...Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio 
pelos séculos dos séculos.”  
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Parabéns! 
À Dca. Izabel, pela conclusão do seu curso de 
Teologia. Que isso ajude nossa irmã a 
aperfeiçoar seu ministério e que a igreja 
possa ser edificada por seu intermédio. 
 

Classe de Catecúmenos 
Terá início em fevereiro, por ocasião do 

reinício das aulas da EBD no formato 

convencional. Destina-se àqueles que 

desejam se batizar e se tornar membros da 

igreja. Também podem participar dessa 

classe aqueles que entendem necessitar de 

uma base mais sólida dos fundamentos da fé 

e (ou) das doutrinas congregacionais. Os 

interessados devem procurar o irmão 

Nasser, responsável pelo DET. A classe 

funcionará no gabinete pastoral, aos 

domingos, no horário da EBD. O pastor será 

o professor. 

 

Retiro 2017 
Durante a reunião com integrantes da 

comissão, alguns pontos foram ressaltados e 

precisam ser compartilhados com os irmãos: 

 aqueles que se comprometeram a ir 
devem procurar os tesoureiros da 
comissão (Ladário e Dc. Luiz) para 
regularizar possíveis pendências; 

 a participação de pessoas abaixo de 18 
anos fica condicionada à presença dos 
pais ou outro responsável devidamente 
autorizado, a fim de evitarmos problemas 
com os órgãos fiscalizadores e 
resguardarmos tanto o menor de idade 
quanto à igreja (dúvidas quanto a isso, 
procurar o irmão Cloves); 

 integrantes da comissão precisam atentar 

para suas funções e, salvo motivo de força 

maior, não retornar do local do evento 

sem que suas atribuições estejam 

devidamente cumpridas; 

 os oficiais participantes do retiro ajudarão 
o pastor a coibir possíveis práticas 
inconvenientes à Igreja do Senhor Jesus 
Cristo durante o evento, inclusive durante 
o trajeto de ida e volta (lembremos que 
nosso testemunho deve redundar em 
glórias ao nome do Senhor); 

 tema do retiro: “Oração, a chave para a 

restauração”; 

 a comissão tentará alugar um ônibus com 
ar condicionado, se nossa arrecadação 
permitir; 

 durante os dias de retiro, não haverá 
atividades no templo, inclusive no 
domingo. 

 
Jantar para Casais 
Os jovens e adolescentes organizarão um 
belo jantar para os casais (que não sejam 
namorados), no dia 10 de junho, a partir das 
19h30, num lugar especialmente preparado 
para a ocasião. Além de uma deliciosa 
comida (com direito à entrada e a duas 
opções de prato), haverá pessoas 
responsáveis pelo cuidado das crianças. Tudo 
isso para que os casais aproveitem essa noite 
romântica. As irmãs Bruna e Mylena têm 
outras informações. Os interessados já 
podem procurá-las. 
 

Departamento Infantil 
Hoje, após o culto noturno, o pastor se 
reunirá com a irmã Mary no gabinete, para 
tratar de assuntos pertinentes ao 
departamento. 
 

Motivos de Oração 
 Em gratidão a Deus: pelo resultado da 

biópsia do Pb. Pedro Júnior; pela 
recuperação do Rafael, após cirurgia; pela 
melhora da saúde do Sr. Antônio (pai da 
Dca. Izabel). 

 Pelo resultado final do Enem do Albert Jr. 
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Nossas Leis e Doutrinas 

SÍNTESE DOUTRINÁRIA DA UNIÃO DAS IGREJAS EVANGÉLICAS 

CONGREGACIONAIS DO BRASIL1 

Cura Interior 

“Cremos que todos os homens têm feridas interiores, 
em maior ou menor escala, das quais precisam ser curadas.” 

Essa confissão baseia-se nas afirmações abaixo, respaldadas por textos bíblicos. 

A origem das doenças da alma 

As doenças da alma podem ter várias origens: 

 no meio ambiente. A opressão do mundo caído promove conflitos de ordem econômica, 
política, social e moral, causando ao homem certas doenças mentais e psicológicas (Rm 
8:22); 

 na família. A herança psíquica familiar, transmitida pelas influências, imperfeições, 
ausência de sabedoria e discernimento na educação por parte dos pais (Gn 25:28); 

 nos conflitos existenciais. O conflito íntimo espiritual provocado pela tendência natural 
para o egocentrismo, em oposição à consciência do justo (Rm 7:15-25); 

 na esfera espiritual. As influências, sugestões e agressões do mundo dos espíritos 
demoníacos (Ef 6:12; o exemplo de Jó). 

A cura das doenças da alma 

Enfermos de alma podem encontrar a cura do seguinte modo: 

 O processo de cura interior de uma pessoa é essencialmente precedido pela sua 
aceitação do Evangelho Redentor de Cristo Jesus (Is 61:1,2; Lc 4:18; Mt 11:28,29; Jo 
10:10), pois a pessoa deixa de estar debaixo do domínio de Satanás e toma posse da 
graça de Deus. 

 Crentes em Cristo que ainda carregam dentro de si tais enfermidades podem ser curados 
por meio de tratamento que conste de aconselhamento pastoral, leitura da Palavra de 
Deus, oração e dependência do Espírito Santo (o Consolador), o que representa o 
processo de santificação na vida do crente (1 Ts 4:3-8; Fp 4:5-8; Cl 3:1-17). 

 Pode-se contar, nesse processo, com o auxílio da ciência médica e psicoterapêutica com 
o cuidado de não depender exclusivamente dela e não deixar de aferir o caráter dessas 
técnicas científicas com os princípios bíblicos. 

Evitem-se os rituais de cura interior, atualmente em moda, pois a saúde da alma geralmente 
necessita de tratamento demorado. 

(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/


Boletim Dominical nº 4/17, de 22 de janeiro de 2017 
 

ESCALA 
Serviços 22/01 Quarta Sexta 28/01 

Dirigente da manhã DET – – DET 

Dirigente da noite Pr. Albert Ladário Pr. Albert Luciana Moraes 

Pregador(a) da noite Pb. Pedro Júnior – – Pb. Cabral 

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

Oper. de multimídia.* Paula – Alana Alana 

Recepção Dca. Kelen Nasser Pb. Cabral Dca. Regina 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Dc. Rafael 19h45: Dc. João Arthur 20h00: Cloves 

20h15: Pb. Anderson 20h30: Ana Lúcia 20h45: Dca. Regina 
*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 ou com as secretárias caso queira reservar uma data especial) 

Mês Dia Horário Evento 

Janeiro 30 - Aniversário da IEC em Soteco 

Fevereiro 

5 
9h Reinício das aulas da Escola Dominical no formato convencional 

19h30 Culto com Santa Ceia 

6-10 19h30 Semana de oração no templo 

11-12 19h30 Culto de gratidão pelo aniversário da IEC em Soteco 

18 9h Reunião da ARCCA (IEC Linhares) 

19 9h Assembleia geral ordinária 

Março 

5 19h30 Culto com Santa Ceia 

6-10 19h30 Semana de oração no templo 

11 - Dia do Adolescente Congregacional (2º sábado) 

12 19h30 Culto de gratidão pelo Dia do Adolescente Congregacional (resp.: UAC) 

19 - Dia da Escola Bíblica Dominical (3º domingo) 

 

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

5 Azarcon e Sidneia Martins (casamento) 

10 Pb. Anderson e Nélia (casamento) 

12 Marco Adriann 

14 Lucas Salino 

23 Nasser Salman 

27 Paula Andrade 

  

“Ensina-nos a contar os nossos dias para que o 
nosso coração alcance sabedoria. (...) 

Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, 
e todos os nossos dias cantaremos felizes.” 

(Sl 90.12-14) 
 
 
 
 

(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

