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Vivendo em novidade de vida (Lc 5:27-39) 
Com o convite feito a Levi (Mateus), Jesus criou uma oportunidade para cumprir três 

propósitos diferentes: I) resgatar uma alma do inferno (“...todos pecaram e carecem da glória 
de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo 
Jesus” – Rm 3:23-24); II) transformar a vida de um homem (“...chamou a si os seus discípulos e 
escolheu doze dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: ...Mateus...” – Lc 6:12-
16) e III) explicar a sua missão e o propósito da sua mensagem. Mas os fariseus e escribas não 
compreendiam isso e criticavam Jesus por se dirigir aos pecadores (Lc 4:18-19, 28-30). Para eles, 
Jesus não se encaixava em sua vida religiosa tradicional. Então Jesus apresentou quatro 
ilustrações da obra que veio realizar entre os homens. 

A FIGURA DO MÉDICO (v. 31 e 32). Para os fariseus e escribas, Levi e seus amigos eram 
incapazes de ter comunhão com Deus. Entretanto, para Jesus, eles eram pacientes 
espiritualmente enfermos e necessitados da ajuda do Médico da alma. Cristo já havia 
demonstrado seu poder para curar fisicamente as pessoas, mas agora ele queria curá-las do 
pecado. O pecado é semelhante a uma doença: cresce lentamente e, às vezes, é imperceptível; 
se não for combatido a tempo, é fatal; destrói vidas, relacionamentos, ministérios e igrejas. 
Escribas e fariseus conseguiam diagnosticar o pecado alheio, mais eram incapazes de 
reconhecer suas próprias necessidades espirituais. 

A FIGURA DO NOIVO (v. 33-35). A alegria dos discípulos de Jesus também incomodava os 
fariseus e escribas, que não entendiam que Jesus era “homem de dores” (Is 53:3), mas também 
era homem capaz de expressar júbilo:“...exultou Jesus no Espírito Santo” (Lc 10:21; cf. Jo 15:11). 
Na parábola do filho pródigo (Lc 15:23-24, 32), o pai dá uma festa quando o filho mais novo, 
que abandou o lar, se arrepende e volta para casa. A religião dos fariseus e escribas sufocava o 
povo, mas a mensagem do evangelho veio nos trazer alegria e esperança de uma nova vida. 

A FIGURA DA ROUPA (v. 36). Na Bíblia, a roupa é muitas vezes usada para representar o 
caráter e a conduta das pessoas: “Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do 
velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno 
conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou.” (Cl 3:9-10; cf. Is 61:10). Jesus não veio 
remendar as nossas vidas, mas veio nos dar uma vida nova. A antiga aliança (com suas leis e 
cerimonialismos) era insuficiente para resolver de uma vez por todas o problema do pecado 
humano. As religiões parecem uma colcha de retalhos que os homens inventam para se 
proteger do inferno, mas só Jesus pode nos dar as vestes novas da salvação. 

A FIGURA DOS ODRES (v. 37-39). A pressão do vinho novo, não fermentado, faz com que 
os recipientes velhos e desgastados com o uso sejam rompidos e não se aproveite nem a bebida, 
nem os próprios recipientes. Uma nova vida no Espírito Santo não poderia ser colocada dentro 
dos “odres velhos”. A religião dos fariseus e escribas estava ultrapassada: “...aquilo que se torna 
antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer.”(Hb 8:13). 

O mesmo convite feito a Levi é também estendido a você hoje, por meio da pregação do 
evangelho. Aceite-o e experimente a mudança de vida que só Jesus Cristo pode dar ao homem 
pecador. Liberte-se da religiosidade vazia e inútil e passe a viver em novidade de vida.  
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UAC 
Está responsável pela direção do culto hoje à 
noite, ocasião em que o pastor pregará uma 
mensagem especialmente voltada para os 
adolescentes, em virtude do Dia do 
Adolescente Congregacional, que foi 
comemorado ontem em nossa denominação. 
Mais uma vez, recebam os cumprimentos da 
nossa igreja. 
 

UAF 
Também está de parabéns pela organização 
do culto de gratidão a Deus alusivo ao Dia 
Internacional da Mulher, que foi realizado na 
sexta-feira. Mulheres, prossigam! 

 
Aniversário da IEC Soteco 
No próximo final de semana, conforme 
decidido em assembleia de membros, 
prestaremos culto de gratidão a Deus pelos 
60 anos de organização da nossa igreja, às 
19h30, mas agora com as devidas 
comemorações, que tiveram que ser 
canceladas na ocasião anterior, em virtude 
das circunstâncias pelas quais passava o 
estado do Espírito Santo. 
 

Pr. Arão 
Estará conosco no culto do próximo sábado e 
nos abençoará pregando a Palavra de Deus. 
Também terá a oportunidade de falar um 
pouco sobre sua participação na 53ª AGO da 
UIECB e o PNB 2019. 
 

Dia da Escola Bíblica Dominical 
É comemorado no 3º domingo de março, 
portanto será na próxima semana. Aliás, você 
é aluno dessa escola? Está matriculado em 
alguma classe? Não? Então converse com os 
irmãos Cloves e Nasser e faça parte dessa 
importante escola. Para sua meditação: “O 
meu povo foi destruído, porque lhe faltou o 
conhecimento...” (Oseias 4:6). 

Ausências aos Trabalhos da Igreja 
O pastor e os oficiais têm percebido a 
ausência sistemática de alguns membros e 
têm entrado em contato com eles para 
esclarecimento dos motivos que estão 
ocasionando isso (fraqueza espiritual, 
desânimo, insatisfação, outras dificuldades?). 
O contato tem sido feito gradativamente, a 
cada semana, na esperança de que a situação 
se reverta. Na palavra de Deus, há uma 
recomendação: “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.” (Hebreus 10:25). 
 

Avanço Missionário I 
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. 
 

Avanço Missionário II 
No intuito de atender à solicitação do 
presidente da ARCCA (a mensagem foi 
compartilhada no grupo dos membros da 
igreja), nosso Departamento de Evangelismo 
e Missões e nossa Tesouraria estudam a 
possibilidade de darmos uma oferta para 
ajudar nas despesas com alimentação e 
material de higiene durante o evento. 
 

Retiro 
A data se aproxima e não custa nada lembrar: 
se você for, tome a vacina contra a febre 
amarela. Não seja negligente. A Palavra de 
Deus diz que, além de orar, temos que vigiar. 
Depois não adianta colocar a culpa em Deus. 
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Classe de Catecúmenos 
Pela graça de Deus, já estamos com cinco 
alunas. Dessas, três entraram com o intuito 
de serem preparadas para o batismo e se 
tornarem membros da igreja. Glórias ao 
Senhor! Orem também por isso. 
 

Capacitação 
O DET informa que também pretende 
organizar um curso básico sobre 
Hermenêutica e outro sobre Homilética para 
os interessados em melhorar sua capacidade 
de interpretação e exposição da Palavra de 
Deus. O primeiro deverá acontecer ainda 
neste semestre; o segundo, só no próximo. 
Provavelmente, os cursos serão ministrados 
pelo pastor, em data a ser definida. Aguarde 
outras informações. 
 

Motivos de Oração 
 Pela saúde do pai do nosso irmão Nasser. 

 Pelos trabalhos semanais da igreja. 

 Pelos que estão enfraquecidos e afastados. 

 Pela saúde da nossa irmã Jacqueline. 
 

Nossas Leis e Doutrinas 

SÍNTESE DOUTRINÁRIA DA UNIÃO DAS 
IGREJAS EVANGÉLICAS CONGREGACIONAIS 

DO BRASIL1 

Dom de Variedade de Línguas (continuação) 

 Admite-se que o dom sirva para edificação 
pessoal, embora isso vá de encontro ao 
propósito geral dos dons, que é edificar o 
Corpo – a Igreja. 

 Ao ser exercido o dom, a Igreja deve julgar 
o conteúdo da fala, usando o dom de 
discernimento (1 Co 14:29). 
 
Visões ou Revelações 

“Cremos que visões ou 
revelações ainda ocorrem hoje.” 

Nossa aceitação da ocorrência das visões ou 
revelações na atualidade está baseada nos 
fundamentos abaixo expostos e seguem as 
orientações infrarrelacionadas. 

Definições 

 Visão ou revelação é um modo de Deus se 
comunicar com o homem, tendo como 
objetivo propor uma orientação pessoal, 
esclarecer ou mostrar algo ou descobrir a Sua 
vontade (Gn 15:1; Nm 22:2; At 10: 9-16; 
16:9,10). 

Visão ou revelação e Palavra de Deus 

 Nenhuma visão ou revelação 
contemporânea possui a mesma qualidade e 
valor da Revelação expressa nas Sagradas 
Escrituras, insubstituível e imutável (Ap 
22:18,19). 

 A devida importância da visão não está em 
si mesma, nas circunstâncias que a envolvem 
ou no seu caráter fantástico, mas na 
mensagem que ela transmite, que sempre 
precisa encontrar coerência com a Palavra 
escrita. 

Advertências quanto ao perigo e exagero 
em relação a visões e revelações 

Se não houver conhecimento bíblico e 
discernimento quanto ao valor prático da 
visão ou revelação no presente contexto 
histórico, corre-se o risco de ocorrerem 
desvios e serem provocadas dissensões na 
Igreja. Por esse motivo, devem ser seguidas as 
orientações abaixo: 

 Não é necessário que haja um estado de 
espírito definido para ocorrerem visões. Elas 
podem acontecer: 

– em momentos despertos (Dn 10:7; At 9:7); 
– durante o dia (At 10:3,9-16; Nm 24:4-16); 
– durante a noite (Gn 46:2); 
– durante o sono (Nm 12:6; Dn 4:9). 

(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 

Dirigente da noite UAC Nasser Pr. Albert Pb. Pedro Júnior 

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

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

Oper. de multimídia.* Bruna – Bruna Bruna 

Recepção Dca. Regina Paulinho Eduardo Tomazini Dca. Nícias 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Pb. Cabral 19h45: Dc. Rafael 20h00: Dc. Luiz 

20h15: Pb. Pedro Júnior 20h30: Dca. Kelen 20h45: Dc. João Artur 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

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

EBD: 9h 
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 

Março 

16 19h30 Culto da UHEC (residência do Dc. Luiz) 

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 

12 - Dia da revista O Exemplo (COMEC) 

14 - Sexta-feira Santa 

14-16 - Retiro (nestes dias, não haverá atividades na igreja) 

21 
- Dia do Abrigo da Pedra de Guaratiba (RJ) 

- Avanço missionário em Aracruz 

22 - Avanço missionário em Aracruz 
 

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

