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A Eficácia da Palavra de Deus (Parte II) 

Na semana passada, apresentei a você o primeiro de três motivos pelos quais podemos 
acreditar naquilo que Deus diz nas Escrituras Sagradas: ele não mente. Apesar de vivermos 
numa época em que o relativismo ganhe cada vez mais defensores e, consequentemente, a 
verdade ou qualquer valor absoluto sejam sempre questionados e avaliados segundo a ótica 
individual e particular das pessoas, a Palavra do Senhor não perdeu sua eficácia. Hoje, darei a 
conhecer outros dois motivos que sustentam a fé cristã no Antigo e no Novo Testamento. 

II. DEUS É AUTOSSUFICIENTE – “Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: 
Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós outros.” (Êx 3:14). Deus não precisa se 
apoiar em títulos de nobreza, diplomas ou certificados emitidos por instituições humanas para 
exercer sua autoridade. Ele mesmo se basta. Provavelmente, Moisés esperava que Deus se 
apresentasse ao povo de Israel usando algum adjetivo que expressasse sua soberania. Mas 
Deus não precisa disso. Ele é o verdadeiro Senhor de tudo e de todos. 

III. A PALAVRA DE DEUS TEM PODER. “...a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais 
penetrante do que espada alguma de dois gumes...” (Hb 4:12). Na época em que a carta aos 
Hebreus foi escrita, a espada era um poderoso instrumento de guerra. Ela tanto servia para 
atacar o inimigo, como também servia para se defender dele em certas ocasiões. Nenhum 
soldado se atrevia a entrar numa batalha sem a sua espada. E quanto mais afiada, quanto 
mais cortante fosse, melhor. Mas a palavra que sai da boca de Jeová é mais poderosa do que 
qualquer arma humana. Desde a criação do mundo, o Senhor manifesta seu poder através da 
sua palavra: “E disse Deus: Haja luz; e houve luz (Gn 1:3)”; “E disse Deus: Haja uma expansão 
no meio das águas, e haja separação entre águas e águas.” (Gn 1:6); “...e assim foi.” (Gn 1:7). 
Não existe situação que Deus não modifique com sua poderosa palavra. Deus falou, e o 
universo ganhou forma; Deus falou novamente e do barro deu vida ao homem (Gn 1:26-27). 
Quando Deus falar a seu respeito, a sua situação irá mudar! 

Ocorre que a palavra de Deus nem sempre agrada aos seus ouvintes. Às vezes, a palavra 
do Senhor representa uma dura repreensão. O sacerdote Eli experimentou isso quando foi 
negligente e não repreendeu seus filhos conforme a orientação divina (1Sm 3:11-13). Davi 
também ouviu duras palavras por ter adulterado com Bate-Seba e planejado a morte de Urias, 
seu marido (2Sm 12:10-12). 

O chamado do profeta Jeremias ao ministério resume muito bem o propósito da palavra 
de Deus: “E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca; e disse-me o Senhor: Eis que 
ponho as minhas palavras na tua boca; olha, ponho-te neste dia sobre as nações, e sobre os 
reinos, para arrancares, e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares; e também 
para edificares e para plantares.” (Jr 1:9-10). 

A palavra de Deus é juízo para aqueles que desprezam os seus conselhos; mas é bênção 
para quem os observa. Como tem sido a sua relação com a palavra de Deus? 

          Pr. Albert Iglesia (IEC Brasília) 
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Assembleia 
No dia 15 de outubro, a partir das 9h estará 
acontecendo a nossa Assembleia Geral 
Ordinária. Os membros votantes são 
convocados a participar. As ausências devem 
ser justificadas para não caracterizarem falta. 
 

Coral 
A irmã Luciana informa que o ensaio do Coral 
continua ocorrendo todas as quartas-feiras 
após a reunião de oração. 
 

Noite de Talentos  
Dando continuidade às apresentações 
conforme sorteio realizado na Noite de 
Talentos. Segue a escala das próximas datas:  
01/10: Coreografia (crianças) e Guilherme 
08/10: Pb. Pedro Júnior e família  
15/10: Nicoly e Barbara  
22/10: Mylena  
29/10: Eduardo Garcia e Aline. 
 

UAF 
A UAF lembra a todas as irmãs das 
programações semanais:  
 2º domingo do mês, às 18h, Estudo da 
Palavra de Deus. 
 4º domingo do mês, às 18:30h, reunião de 
oração.  
 

Departamento Infantil 
Os preparativos para o Culto Infantil estão a 
todo vapor! Mary pede que os pais tragam 
seus filhos para o ensaio que acontece todo 
sábado às 15h, no templo. 
 

Publicações no Boletim Dominical 
Procure, com antecedência, as secretárias se 
você precisa publicar algum aviso no Boletim 
relacionado às programações da igreja. 

 Livro-Protocolo 
A Diretoria adotou um livro-protocolo para 
registrar possíveis saídas de materiais da 
igreja, por empréstimo. Ele está na secretaria 
da igreja com as secretárias (Bruna e Paula), 
com quem você precisará conversar antes de 
retirar algum objeto. O propósito é melhorar 
o controle e a preservação do patrimônio da 
igreja. 
 

Semana de oração 
Amanhã, às 19h30, começará a nossa 
Semana de Oração no templo. Pense nisto “A 
igreja que não se dobra diante de Deus em 
oração, não tem condições de se levantar 
diante dos homens”. Eis a escala de direção: 
Matheus (2º); Dc. Rafael (3º); Tânia (4º); José 
Francisco (5º); Dc. Luiz Bermudes (6º). Eis a 
escala de recepção: Cloves (2º); Pb. Pedro Jr. 
(3º); Braulio (4º); Dc. João Artur (5º); 
Eduardo Bonates (6º). 
 

Santa Ceia 
Hoje, durante o culto noturno.  Dca. Níceas e 
Dc. João Artur ficam responsáveis 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. 
 

Motivos de Oração 
 Por arrependimento, conversão e 

santificação. 
 Pelos Oficiais, Diretoria, Departamentos e 

Uniões da nossa igreja. 
 Pela recuperação pós-cirúrgica da nossa 

irmã Christiane Tomazini. 
 Pela saúde do Carlos Alberto, irmão do 

Tony.  
 Pela programação do Departamento 

Infantil nos dias 21 e 22 de Outubro. 
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã DET – – DET 

Dirigente da noite Pb. Pedro Jr. – – Dca. Kelen 

Pregador(a) da noite Pr. Carlos Galois Semana de oração Semana de oração Pb. Pedro Jr. 

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

Oper. de multimídia.* Paula – – Paulinho 

Recepção Azarcon e Sidneia   Bruna e Matheus 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Mylena 19h45: Luciana Moraes 20h00: Vanuza 

20h15: Eduardo Garcia 20h30: Mary 20h45: Bráulio 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 

OFÍCIOS 
Domingo Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

EBD: 9h – UAF: 18h (2º) e 18h30 
(4º) – UHEC: 18h30 – Culto: 
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 as secretárias caso queira reservar uma data especial) 

Mês Dia Horário Evento 

Setembro 
24 9h Assembleia Geral Extraordinária 

30 18h Reunião com diretoria, oficiais e lideranças dos departamentos e uniões 

Outubro 

1º 19h30 Culto com Santa Ceia (Ministração Pr. Carlos Galois) 

2 - Dia do Pastor Congregacional 

2-6 19h30 Semana de Oração 

7 16h Reunião de oficiais 

12 - Dia da Criança 

15 

- Dia do Professor 

- Domingo de missões 

9h Assembleia geral ordinária 

20 - Culto alusivo ao dia da revista Vida Cristã (resp.: UAF) 

21-22  Programação do Dep. Infantil (culto noturno dirigido pelas crianças dia 22) 

31 - Reforma Protestante (500 anos; saiba mais em http://www.mackenzie.br/6962.html) 
 

ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 

2 Lucas Alexandre 
 

7 
Rafael Tomazini 
Bráulio e Jacqueline (casamento) 

16 Luiza Celia 

17 Thiago 

28 Cloves 

31 Dc. Rafael 
 
 

  

 

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

 
 

 
 

OFICIAIS ECLESIÁSTICOS 
Pb. Pedro Júnior; Dca. Nícias Ferreira;  

Dca. Regina Oliveira; Dc. Rafael Albuquerque; 
Dca. Kelen Albuquerque; Dc. Luiz Bermudes;  

Dc. João Arthur; Dca. Izabel Escodino 

DIRETORIA 
Diretor Administrativo: Dc. Luiz Bermudes;  
Vice-Diretor Administrativo: Ladário Higino;  

Tesoureiro: Rafael Albuquerque;  
Secretárias: Bruna Lopes e Paula Andrade. 

Telefones do Pb. Pedro Júnior: (27) 3062-9953; 
(27) 99913-1168 (Vivo e WhatsApp). 

 

http://www.mackenzie.br/6962.html
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