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Bendita Segurança 

A Bíblia está repleta de passagens que expressam a segurança que o Senhor é capaz de dar 
àqueles que nele confiam: “O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador; o 
meu Deus é a minha rocha, em que me refugio; o meu escudo e o meu poderoso salvador. Ele é 
a minha torre alta, o meu abrigo seguro. És o meu salvador, que me salva dos violentos.” (2Sm 
22:2-3); “Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-poderoso pode 
dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o 
livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas 
asas você encontrará refúgio; a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o 
pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, 
nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas 
nada o atingirá.” (Sl 91:1-7); “Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o 
barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça 
sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: ‘Mestre, não te importas que 
morramos?’. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: ‘Aquiete-se! Acalme-se!’. O 
vento se aquietou, e fez-se completa bonança.” (Mc 4:37-39); etc. 

Não é difícil reunir aqui outros tantos versículos que apontam para essa bendita segurança 
que só o Senhor pode nos dar. Porém o espaço é limitado para isso. O que não pode faltar é a 
certeza de que podemos entregar nossa vida em suas mãos e descansar, pois – como disse o 
poeta – “ele é quem cuida de mim”. 

Se você acredita realmente nisso, então deve concordar que é incoerência se desesperar, 
como se tudo estivesse perdido e não houvesse mais nenhuma solução para o seu problema. 
Não vale a pena andar ansioso, como se tudo dependesse do seu esforço, do seu conhecimento, 
da sua sabedoria, da sua situação financeira, dos governantes do nosso país, por exemplo. Disse 
Deus: “...agindo eu, quem o impedirá?” (Is 43:13). 

Suponho que a maioria das crianças ainda não têm um profundo conhecimento da Bíblia, 
mas elas nos dão uma importante lição quando, por exemplo, procuram se proteger nos braços 
de seus pais: é preciso descansar e confiar nossa vida nas mãos de quem realmente sabe o que 
está fazendo e pode cuidar de nós. Esse alguém é Deus! 

Enquanto estou escrevendo este texto, vem à minha mente uma canção que quero 
compartilhar com você, na esperança de que sejamos abençoados: “Eu preciso aprender um 
pouco aqui/Eu preciso aprender um pouco ali/Eu preciso aprender mais de Deus/Porque ele é 
quem cuida de mim/Se uma porta se fecha aqui/Outras portas se abrem ali/Eu preciso aprender 
mais de Deus/Porque ele é quem cuida de mim/Deus cuida de mim/Deus cuida de mim na 
sombra das suas asas/Deus cuida de mim, eu amo a sua casa/E não ando sozinho não estou 
sozinho/Pois sei: Deus cuida de mim/Deus cuida de mim na sombra das suas asas/Deus cuida 
de mim, eu amo a sua casa/E não ando sozinho não estou sozinho/Pois sei: Deus cuida de 
mim./Se na vida não tem direção/É preciso tomar decisão/Eu sei que existe alguém que me 
ama/Ele quer me dar a mão/Se uma porta se fecha aqui/Outras portas se abrem ali/Eu preciso 
aprender mais de Deus/Porque ele é quem cuida de mim/Deus cuida de mim”.   
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Santa Ceia 
Hoje, durante o culto noturno. A Dca. Nícias 
fica responsável pela preparação dos 
elementos. Os demais diáconos cooperam 
com o deslocamento da mesa de madeira. 
Participam da Santa Ceia todos os membros 
desta ou de outra igreja coirmã, batizados e 
em comunhão com o corpo de Cristo. Medite 
em 1Co 11:28-29. 
 

Semana de Oração 
Nesta segunda-feira, iniciamos mais uma 
semana de oração no templo, sempre às 
19h30. Certamente você tem algum motivo 
para orar a Deus. Então venha e se junte aos 
irmãos que estarão aqui clamando ao Senhor. 
Eis a escala da direção: Luciana Moraes (2ª); 
Cloves (3ª), Dca. Regina (4ª), Ladário (5ª); 6ª 
(UAF). 

 
Dia Internacional da Mulher 
É comemorado dia 8 de março, mas o 
culto de gratidão a Deus pelas mulheres 
será realizado no dia 10 (sexta-feira), às 
19h30, sob a direção da UAF. Nesse dia 
também encerraremos mais uma 
semana de oração. Fique atento, pois 
haverá uma pequena gincana com base 
nos livros de Rute e Ester. A UAF sugere 
que você estude esses livros durante a 
semana. O convite é extensivo a todos. 
 
Henrique 
Está convidando a igreja para seu aniversário. 
Será no próximo sábado (11), às 19h, aqui 
mesmo, no nosso salão. Venha agradecer a 
Deus pela vida dele. 
 

Dia do Adolescente Congregacional 
É comemorado no segundo sábado de março 
em nossa denominação. Portanto também 
será no dia 11. No domingo (12), a direção do  

culto noturno ficará a cargo da União de 
Adolescentes. Desde já, que Deus os 
abençoe! Parabéns! 
 

Agradecimento 
Aos irmãos que, ontem, estiveram na igreja 
ajudando a limpar e arrumar parte das nossas 
dependências, muito obrigado! Para 
meditação: Rute 2:12. 
 

Nota de Falecimento 
Foi com pesar que a igreja recebeu, na 
semana passada, a notícia do falecimento do 
Artur, filho recém-nascido do casal Cláudia e 
Euder, pelos quais a igreja também orava. O 
bebê era sobrinho da Paulinha. Nossos 
sinceros sentimentos à família enlutada. 
 

Cantina 
Hoje o lanche ficará a cargo da UAF, como nos 
próximos primeiros domingos de cada mês. À 
noite, então, será servido “X Salada Burguer”. 
 

Avanço Missionário 
Está marcado para acontecer nos dias 21 a 
23/04, 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. Estamos 
estudando a melhor maneira de atendermos 
os interessados. 
 

Reunião 
O pastor solicita uma reunião com a comissão 
do retiro após o culto noturno, no gabinete. 
 

Motivos de Oração 
 Pelos Departamentos e Uniões da igreja. 

 Pelos trabalhos semanais da igreja. 

 Pelos que estão enfraquecidos e afastados. 

 Pelos que enfrentam problemas de saúde. 
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Nossas Leis e Doutrinas 
SÍNTESE DOUTRINÁRIA DA UNIÃO DAS 

IGREJAS EVANGÉLICAS CONGREGACIONAIS 
DO BRASIL1 

Dom de Variedade de Línguas (continuação) 

 Os dons foram concedidos apenas para 
corroborar o ministério apostólico (mesmo os 
chamados dons de sinais ou de efeito). 
Embora não apoiemos a ideia da 
continuidade do ministério apostólico, que 
justificaria a autoridade dos crentes de hoje 
para a realização de sinais, não entendemos 
que os dons tenham cessado com a morte dos 
apóstolos. Os sinais que ocorrem hoje não 
podem ter o mesmo caráter, isto é, não 
servem para confirmar a Palavra revelada; 
contudo, o Senhor não está impedido de os 
realizar, de acordo com Sua Soberana 
vontade. 

 O encerramento do cânon bíblico também 
não implica a cessação de qualquer dom. O 
que é “perfeito” (1 Coríntios 13:10) pode ser 
entendido como a volta de Jesus Cristo ou 
como o estabelecimento do novo céu e da 
nova terra, quando a Igreja terá concluído seu 
ministério, não sendo então necessária a 
manifestação de nenhum dom. 

Conceito do dom de variedade de línguas 

 O dom de variedade de línguas é a 
capacitação sobrenatural dada por Deus, 
mediante o Seu Espírito, ao crente em Cristo, 
para falar em língua estrangeira não 
conhecida e anteriormente não aprendida ou 
em uma língua estranha. 

 A narrativa de Atos 2 é o principal texto-
base para o dom de variedade de línguas de 
natureza idiomática e o ensino de 1 Coríntios 
12 a 14 a principal base para a manifestação 
do dom em línguas estranhas. 

 O dom de variedade de línguas, na condição 

de dom, como os demais relacionados na 
Bíblia, é concedido pelo Espírito Santo, 
mediante o Seu aprazimento e “segundo a 
graça que nos foi dada” (1 Co 12:11; Rm12:6). 
Portanto o referido dom não constitui sinal 
exclusivo de uma experiência marcante com 
o Espírito, nem é exigido que todos os crentes 
em Cristo o tenham. 

 O apóstolo Paulo não indica, em nenhum 
lugar, que a glossolalia é prova de que o 
Espírito Santo foi recebido e não afirma que 
os que exercem o dom possuam um nível 
mais elevado de vivência cristã. Ao contrário, 
o apóstolo ensina que o referido dom não é 
concedido a todos os crentes nem é um dos 
principais (1 Coríntios12:27-30). 

A prática do dom de variedade de línguas 

Em função dos exageros e desvios 
quanto a esse dom, as orientações bíblicas 
para o seu exercício precisam ser 
consideradas: 

 Não há sentido exercê-lo publicamente 
sem que haja interpretação (1 Co 14:13, 28). 

 O número dos que exercem o dom no culto 
público deve ser limitado a dois ou, quando 
muito três (1 Co 14:27). 

 Os que falam em línguas devem fazê-lo 
sucessivamente; não há apoio bíblico para a 
fala simultânea em grupo (1 Co 14:27). 

 Deve-se considerar incoerente e sem apoio 
bíblico o procedimento de “aprender” a falar 
em línguas, pois, se o dom é distribuído pelo 
Espírito Santo como lhe apraz, não pode ser 
aprendido (1 Co 12:11). 

 A manifestação do dom não exige um 
estado de êxtase. Quando são narradas as 
experiências de falar em línguas na Bíblia, não 
se declara que ocorreram em estado de 
descontrole mental ou emocional (At 
2:10,19). 

(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/


Boletim Dominical nº 10/17, de 5 de março de 2017 
 

ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã DET – – DET 

Dirigente da noite Pr. Albert Semana de Oração UAF UAC 

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

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

Oper. de multimídia.* Aline – Bruna Bruna 

Recepção Dca. Kelen Eduardo Tomazini Nasser Dca. Regina 

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 
Culto: 19h30 
UAF: 18h (2º) e 
18h30 (4º) 

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 

Março 

5 19h30 Culto com Santa Ceia 

6-10 19h30 Semana de oração no templo 

10 19h30 Culto (Dia Internacional das Mulheres – resp. UAF) 

11 
- Dia do Adolescente Congregacional (2º sábado) 

19h Aniversário do Henrique na igreja 

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

18 19h30 Culto de gratidão a Deus pelos 60 anos da IEC Soteco 

19 

9h Dia da Escola Bíblica Dominical (3º domingo) 

19h30 Culto de gratidão a Deus pelos 60 anos da IEC Soteco 

- Domingo missionário 

Abril 
2 19h30 Culto com Santa Ceia 

3-7 19h30 Semana de oração no templo 
 

ANIVERSARIANTES DE MARÇO 

3 Ladário e Dca. Izabel (casamento) 

5 
Lyse Anne 

Evylin 

11 Henrique 

12 Pb. Cabral 

13 Luciana Moraes 

14 Wanderson Bernardino 

21 Jacqueline 

22 Maria Luíza 

23 Luciana Merlo 

30 Alice Cândida 
(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

