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O perigo das riquezas deste mundo 

Antes de analisarmos Lucas 18.18-23 e entendermos a mensagem de salvação nele 
contida, é necessário dizer que esse texto não é uma parábola contada por Jesus (obviamente 
sem desmerecê-las) e também não é uma história de ficção registrada pelo evangelista. 

Na verdade, essa passagem nos revela um fato real que já acontecia nos tempos de 
Cristo e que, infelizmente, vem se tornando mais constante nos dias atuais: muitas pessoas se 
acham tão comprometidas com os valores materiais deste mundo que acabam desprezando 
os valores morais e espirituais do reino de Deus. Com isso acabam ganhando este mundo, mas 
também acabam perdendo a vida eterna. 

O verso 18 nos apresenta um homem eminente, mas sem a vida eterna. Era um homem 
de boa condição social e financeira. Um homem assim normalmente possui uma confortável 
casa, uma boa fonte de renda, uma mesa farta de comida, belas roupas, um carro novo etc. 
Um homem importante geralmente não tem contas atrasadas, problemas quando o filho fica 
doente (porque o leva a bons médicos e hospitais), problemas quando o gás acaba, o aluguel 
vence... Mas, apesar de ter uma bela vida, algo ainda lhe faltava: a vida eterna. Ele pergunta 
exatamente para Jesus o que deveria fazer para herdá-la. 

O verso 21 nos apresenta um homem religioso, mas não um verdadeiro convertido. 
Apesar de cumprir a lei, não estava salvo da condenação que há de vir sobre o mundo. Jesus 
revelou que o tal homem observava os mandamentos da Lei de Moisés (v. 20). Mas ele era 
apenas mais um religioso que, desde sua juventude, praticava alguns rituais, mas que 
infelizmente não havia experimentado um novo nascimento. Ele não amava Deus de todo o 
coração. É interessante relembrar o diálogo que Jesus manteve com um mestre da Lei:  

“Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? porventura 
pode tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? Jesus respondeu: Em verdade, em 
verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de 
Deus.” (Jo 3:4-5) 

O verso 22 nos apresenta a resposta de Jesus àquele homem importante. Cristo quis 
ensinar àquele importante homem os dois fundamentos do reino de Deus: 

“Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o 
teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: Amarás ao teu próximo como 
a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses.” (Mc 12:30-31) 

Em seus ensinamentos, Jesus promete que, ainda nesta vida, por amor a Deus, 
receberemos mais do que tudo aquilo que deixamos e, no futuro, herdaremos a vida eterna 
(v. 29 e 30) 

O verso 23 nos apresenta a lamentável reação daquele homem importante. 
Infelizmente aquele homem ficou triste com o que ouviu de Jesus. Será que você também 
anda triste, chateado com tudo o que houve de Jesus por meio da Bíblia? Será que você, como 
aquele homem importante, vai virar as costas para Jesus e deixar de lado a vida eterna?  
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Domingo Missionário 
Hoje é o terceiro domingo do mês. Portanto 
é o domingo missionário da igreja. As ofertas 
recolhidas durante o culto noturno serão 
aplicadas exclusivamente no trabalho 
evangelístico/missionário. Se você preferir, 
procure diretamente o tesoureiro e dê sua 
oferta para missões. “Lembrem-se: aquele 
que semeia pouco, também colherá pouco, e 
aquele que semeia com fartura, também 
colherá fartamente. Cada um dê conforme 
determinou em seu coração, não com pesar 
ou por obrigação, pois Deus ama quem dá 
com alegria.” (2Co 9.6-7) 
 

Cantina 
Na semana passada, a cantina rendeu mais 
de R$ 200,00. Toda a arrecadação será usada 
nas despesas do aniversário da igreja. Hoje à 
noite, após o culto, teremos pastel com 
refrigerante a R$ 3,50. A UAF continua 
aceitando doações. Se você puder, faça a 
sua. 
 

Agenda da Igreja 
O pastor solicita aos Departamentos, as 
Uniões e demais irmãos que se planejem 
para a realização de seus eventos em 2017 e 
comuniquem antecipadamente a ele, para 
que as respectivas datas sejam reservadas no 
calendário da igreja e não aconteça de haver 
sobreposição de eventos na mesma data, o 
que não é recomendado. 
 

Contador 
Amanhã, membros da Diretoria da igreja 
estarão reunidos com um contador para 
estudarem mais uma proposta de 
contratação de uma assessoria profissional 
nessa área, a fim de nos ajudar a cumprir 
requisitos legais impostos pela legislação em 
vigor do nosso país. 
 

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. 
 

Convite para um cafezinho 
O pastor e sua esposa convidam novamente 
“os senhores e as senhoras da melhor idade” 
para um cafezinho na sua residência. O 
encontro será na terça-feira (17), às 16h. 
Confirme sua presença com a Flávia. O 
pastor se dispõe a levar e trazer aqueles que 
têm alguma dificuldade para se deslocarem à 
sua residência. Nesse caso, o ponto de 
encontro será na própria igreja, às 15h45. 
 

Aniversário da Igreja 
Já foram enviadas cartas-convite às igrejas 
da região. Solicita-se que as comissões 
designadas permaneçam atentas às suas 
incumbências, para realizarmos um grande 
culto de louvor e gratidão a Deus. 
 

Contato 
O pastor iniciou contato com alguns 
membros ausentes das atividades da igreja. 
Mais informações na AGO, em fevereiro. 
 

Próximas Reuniões 
Para ajustar alguns procedimentos, dirimir 
algumas dúvidas e ouvir os irmãos, o pastor 
faz as seguintes convocações, com vistas às 
nossas atividades em 2017: 

 UMEC e UAC: dia 15/1, após o culto 
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Classe de Catecúmenos 
 Comissão de retiro: dia 18/1, após a 

oração. 

 Mary: dia 21/1, após o culto noturno. 
 

Retiro 2017 
No próximo sábado, o pastor e alguns irmãos 

da comissão do retiro visitarão o local que 

abrigará a igreja, a fim de inspecionar as 

instalações e acertar outros detalhes do 

evento. 

 

Preservação do Patrimônio 
Não custa nada lembrar que cada membro é 

responsável pela preservação do patrimônio 

da igreja, a fim de evitar danos 

desnecessários. Acidentes podem acontecer 

com qualquer um e em qualquer tempo, mas 

eles devem nos servir de alerta para 

tomarmos as devidas precauções, como se 

estivéssemos cuidando das nossas próprias 

casas. Pense nisto: “Toda pessoa está 

habilitada a manusear qualquer instrumento 

da igreja?”, “O que fazer ou deixar de fazer 

para conservar a pintura interna e externa 

das paredes da igreja?”, “Nosso lixo pode ser 

deixado em qualquer lugar para outros 

limparem?”, “O que fazer com móveis, 

equipamentos e utensílios avariados?”. 

 

Motivos de Oração 
 Pelo aniversário da igreja, dias 11 e 12/2. 

 Pela saúde do Sr. Antônio (pai da Dca. 
Izabel). 

 Pela saúde do Bernardo (familiar do 
Eduardo Tomazini), ainda na UTI 
pediátrica. 

 Pela saúde da Sarah de Souza, que passou 
e passará por cirurgias. 

 Pela saúde do Jaílton e da Mara, ambos 
com chikungunya. 

noturno. 
 
 
 
 
 

“Ide por todo o mundo e pregai o 

evangelho a toda criatura” (Mc 16.15) 

Notícias dos Campos 
Aniversário do campo I 6 anos 

“Com a graça e o auxílio do Senhor, 
chegamos a mais um aniversário de nossa 
comunidade aqui em Curaçá-BA. Já são 6 anos 
de trabalho congregacional nesta cidade. São 
muitos os testemunhos de lutas e vitórias, 
sorrisos e lágrimas; mas diante disso tudo, Deus 
tem nos sustentado. 

Agradecemos a cada parceiro desta obra, 
pois através de vocês o Reino de Deus tem sido 
estabelecido neste lugar. Na ocasião, contamos 
com a presença dos irmãos da 1ª IEC de Juazeiro 
(Igreja tutora), com a presença 
de algumas igrejas da cidade e também com a 
participação da Banda Semeart, do Seminário 
Evangélico Betânia. 

Mais uma vez, quero agradecer a cada um de 
vocês que tem contribuído com este trabalho. 
Vocês são bênção em nossas vidas. 

Muito obrigado!” 

 
 

 

Missionários: Filipe e Cátia Silva 
E-mail: missão.felipe@gmail.com 

Celulares: (87) 9-9810-4260 (Tim), (74) 9-9925-7786 (Vivo) 
Contribuições: CEF – Ag. 0060 – Op. 013 – Conta Poupança 

00139177-4 (Cátia Regina Silva Rodrigues) 
Fonte: http://demcongregacional.com.br/tag/noticia_campos/ 
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ESCALA 
Serviços 15/01/17 Quarta Sexta 22/01/2017 

Dirigente da manhã DET – – DET 

Dirigente da noite Ana Lúcia Pb. Pedro Júnior Pr. Albert Luciana Moraes 

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

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

Oper. de multimídia.* Aline – Paula Paula 

Recepção Lucas Salino Dc. Luiz Luís Eduardo Dca. Kelen 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Flávia 19h45: Pb. Pedro Júnior 20h00: Dca. Kelen 

20h15: Dc. Luiz 20h30: Ladário 20h45: Maria Catrinque 
*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 
20 - Dia do Jornal O Cristão 

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 

 

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

