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Mulher virtuosa, quem a achará? 

“A beleza é enganosa, e a formosura é passageira; mas a mulher que teme ao Senhor 

será elogiada.” (Pv 31.30). 

A Bíblia aponta várias características da mulher virtuosa: confiável, bondosa, trabalhadora, 

dedicada à família, sábia em suas decisões, generosa, digna, otimista, paciente, temente ao 

Senhor etc. (Pv 31:10-31). Com tantas virtudes, essa mulher é, merecidamente, reconhecida 

como tal principalmente por seus filhos e marido. Você pode até achar tudo isso uma utopia 

nos dias atuais, mas é essa mulher que a Palavra de Deus valoriza e que a sociedade deveria 

honrar também. 

Jesus Cristo, alinhado ao propósito original do Pai para as mulheres, tratou-as com 

dignidade e compaixão. Em Jo 4:1-30, por exemplo, ele quebrou paradigmas de sua época e se 

aproximou de uma mulher samaritana, sem qualquer constrangimento. Naquele tempo, não 

era apropriado um homem (principalmente se fosse um mestre judeu, como ele era tido por 

alguns) dirigir-se a uma mulher desconhecida. Numa sociedade machista, legalista e hipócrita, 

a mulher era considerada inferior ao homem, às vezes era até mesmo tratada como uma 

escrava. Se ela não tinha filhos, era desprezada pelo marido e tida como amaldiçoada por Deus. 

No templo, o acesso da mulher também era limitado. Na sinagoga, havia uma barreira que as 

separava dos homens. A mulher não podia servir de testemunha num tribunal, não podia ler as 

Escrituras em público, seus pensamentos e sentimentos eram reprimidos. Porém Cristo 

demonstrou humildade e respeito diante da samaritana e lhe pediu um favor (v. 7). 

Num período em que agências de publicidade, músicos, coreógrafos, emissoras de 

televisão e revistas ganham dinheiro explorando a sexualidade da mulher, depreciando-as, 

chamando-as inclusive de “cachorras” (conforme uma música que alguns insistem em ouvir), é 

preciso sustentar a dignidade delas, reforçar o seu valor tanto na família quanto na sociedade 

e apontar-lhes a sua honrada posição dentro do plano original de Deus. 

Que o mês da família, meu caro leitor do sexo masculino, tenha sido apenas mais um 

pretexto para eu e você reconhecermos humildemente o valor das mulheres virtuosas que 

ainda podem ser encontradas em diversas partes do mundo, inclusive dentro da nossa própria 

casa. Olhe bem, com bastante atenção, pois ela pode estar do seu lado, bem pertinho de você!  
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Culto de Gratidão a Deus 
Será no próximo sábado, às 19h30, na 
residência do casal Pb. Pedro Júnior e Mary. 
 

Mês da Família 
Maio é tradicionalmente o mês em que as 
igrejas celebram a família. Durante os cultos 
de domingo à noite, sempre pregaremos uma 
palavra de Deus voltada para esse tema. No 
dia 4 de junho, às 18h, no salão anexo, a UAF 
e a UHEC organizarão o encerramento do mês 
do lar, agradecendo a Deus pelas famílias da 
igreja. Traga a sua também. Participe! 
 

Santa Ceia 
Será no próximo domingo, durante o culto 
noturno. São responsáveis pela preparação 
da mesa o Dc. Rafael e a Dca. Regina. 
 

Jantar para Casais 
Organizado pela UAC e UMEC, já se aproxima: 
10 de junho. Valor: R$ 50,00. Invista no seu 
casamento. Procure a Bruna ou a Mylena. 
Não deixe para a última hora, pois dificulta o 
planejamento. 
 

Campanha Mundial de Oração 
De 25 de maio a 4 de junho. Esse movimento 
internacional de oração começou na cidade 
do Cabo, África do Sul, em 2001, quando 45 
mil pessoas se reuniram para orar pelo país e 
pelo mundo. Em sete anos, a Campanha 
Mundial de Oração (CMO) saiu das fronteiras 
do continente africano e contagiou o mundo. 
Em 2013, cerca de 190 nações participaram. 
Quem sabe o que Deus fará neste ano? 
Acesse o site http://cmo.org.br/ e saiba mais. 
 

Nota de Falecimento 
Na última segunda-feira (22), Mauro 
Marcolino Lapa, 60 anos, deixou nosso 
convívio, depois de lutar arduamente contra 
uma neoplasia que o  acometeu. O  corpo  foi  

velado nesta igreja e, no dia seguinte, 
sepultado no cemitério Cruzeiro do Sul, em 
Cariacica. Lapa, como era carinhosamente 
chamado, foi pai, marido, avô e amigo. Que o 
Espírito Santo console os corações enlutados. 
 

Reunião da ARCCA 
Ontem, uma comitiva de irmãos esteve na IEC 
Nova Venécia representando nossa igreja. Em 
ocasião oportuna, compartilharemos 
informações sobre as deliberações 
pertinentes às igrejas da nossa associação. 
 

Linha Telefônica, Internet e Alarme 
Em atenção à decisão da assembleia 
registrada na ata 300/2015, a Diretoria da 
igreja providenciará a instalação de telefone, 
internet e alarme. 
 

Livro-Protocolo 
A Diretoria adotou um livro-protocolo para 
registrar as possíveis saídas de materiais da 
igreja, por empréstimo. Ele está no gabinete 
do pastor, com quem você precisará 
conversar antes de retirar algum objeto. O 
propósito é melhorar o controle e a 
preservação do patrimônio da igreja. 
 

Claviculário 
Encontra-se na Secretaria e deve conter todas 
as chaves que dão acesso às instalações da 
igreja e da congregação na Praia do Sol. Em 
casos de necessidade ou mesmo de 
emergência, as pessoas responsáveis deverão 
ter condições de acessar os locais. A Diretoria 
fará um levantamento das chaves faltantes e 
providenciará a inclusão delas no claviculário. 
Se for preciso, faremos cópias para alguns 
irmãos. 
 

Planejamento Orçamentário 
A Diretoria reitera o aviso sobre a 
necessidade de haver um planejamento orça- 
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mentário para os eventos que necessitarão de 
subsídios da igreja. As solicitações feitas em 
cima da hora podem prejudicar as finanças da 
igreja e correm o risco de não serem 
atendidas por indisponibilidade momentânea 
de verba. 
 

Motivos de Oração 
 Pelo CM de Aracruz, que deseja ser 

tutelada por uma igreja da ARCCA. 

 Pela congregação da Ponta da Fruta (em 
breve retomaremos esse assunto; mas já 
peça direção a Deus). 

 Por nossa I Conferência Missionária, em 
julho. 

 Pela vida espiritual dos jovens e 
adolescentes da igreja. 

 Em favor das famílias da igreja (pela 
manutenção e restauração do lar). 

 Pela saúde da Sra. Enilde (mãe do Dc. Luiz). 

 Pela saúde da Christiane e do Willian, que 
também inspiram cuidados. 

 Em favor do Pb. Cabral, por definições na 
área profissional. 

 

Nossas Leis e Doutrinas 

SÍNTESE DOUTRINÁRIA DA UNIÃO DAS 
IGREJAS EVANGÉLICAS CONGREGACIONAIS 

DO BRASIL1 

Dom de Profecia 

“Cremos na contemporaneidade 
do dom de profecia, que pode ser 
manifestado no sentido 
querigmático e preditivo.” 

Conceito do dom de profecia 

Profetizar é a capacitação concedida pelo 
Espírito Santo ao crente em Cristo para pregar 
a Palavra de Deus (sentido querigmático), 
com o propósito de edificar, confortar, 
exortar e conduzir ao  arrependimento (1 Co 

14:3, 4,21-25; At 15:32), e para predizer a 
respeito de entendimentos futuros (Gn 49:1; 
Nm 24:14; At 11:27, 28 e 21:10, 11). 

É impossível desassociar o aspecto 
preditivo do termo profecia, quer no original 
hebraico (Antigo Testamento), quer no 
original grego (Novo Testamento). Embora 
não haja o sentido em que o termo é mais 
usado, não há como provar que o dom cessou 
em um dos seus aspectos. Deve-se, porém, 
observar que o maior uso do termo profecia 
no Novo Testamento é com o significado de 
proclamar a Palavra de Deus e não de 
prognosticar. 

O profeta, ao exercer do dom, deve estar 
de plena posse de suas faculdades, sendo 
capaz de se restringir (1Co 14:32-40). Isso 
implica que não há apoio bíblico para a 
ocorrência necessária de um estado de êxtase 
ou descontrole emocional ao profetizar. 

Cuidados 

A profecia, em seu conteúdo e seu 
método, não pode contrariar os 
ensinamentos da Palavra de Deus (1 Co 14:37, 
38; Ef 2:20). Esse cuidado evita os seguintes 
erros: 

 Aceitação de profecias que têm, 
pretensamente, o objetivo de guiar homens e 
igrejas a decisões, usurpando o lugar das 
Escrituras e levando os crentes a 
abandonarem ou desvalorizarem sua 
consciência cristã e sua capacidade de 
raciocínio (Sl 32:9; Lc 12:57; 1 Co 14:59; At 
17:11). 

 Aceitação de profecias que têm o objetivo 
de ser fonte de “novas verdades” para a Igreja 
e que podem ser introduzidas 
dissimuladamente como doutrinas 
inovadoras (2 Pe 2:1-3; Gl 1:9; Ap 22:18, 19). 

(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 

Pregador(a) da manhã Pr. Albert – – Pb. Júnior 

Dirigente da noite Luciana Moraes Dc. Rafael Pr. Albert Pr. Albert 

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

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

Oper. de multimídia.* Bruna – Aline Aline 

Recepção Ana Lúcia Pb. Pedro Júnior Dc. Luiz Cloves 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Cloves 19h45: Williana 20h00: Dca. Nícias 

20h15: Rafaela  20h30: Maria Catrinque 20h45: Marina 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

OFÍCIOS 
Domingo Segunda-Feira Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

Culto: 9h – EBD: 10h – 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 

Junho 

3 19h30 Culto de gratidão na residência do Pb. Pedro Júnior e Mary 

4 
18h Encerramento do Mês da Família (resp.: UAC e UHEC) 

19h30 Culto com Santa Ceia 

5-9 19h30 Semana de oração no templo 

10 19h Jantar para casais (resp.: UMEC e UAC) 

11 - Dia dos Oficiais (2º domingo) 

17 
16h Reunião de oficiais 

19h30 Aniversário da Marcela, no salão anexo 

18 - Domingo de Missões 

24 17h Aula de canto (resp.: DMU) 

25 9h Assembleia geral ordinária 

Julho 
2 19h30 Culto com Santa Ceia 

3-7 19h30 Semana de oração no templo 
 

ANIVERSARIANTES DE MAIO 

4 Flávia Cristina 

5 Paulo Fernando 

9 Marcela 

10 Karla 

13 Luís Eduardo 

19 
Dca. Kelen 

Lays 

20 Breno 

22 
Nicoly 

Luzia Tolentino 

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

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: 99299-8024 (Claro e 
WhatsApp), 99781-8387 (Vivo) e 
albert.iglesia@hotmail.com. 

 

Visitante, seja bem-vindo! Sua presença é um 
prazer. Volte sempre. 

mailto:albert.iglesia@hotmail.com

