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Princípios bíblicos para um lar abençoado 
“Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da 

mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja (...). Maridos, amem suas mulheres, assim 

como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela” (Ef 5.22-25). 

A Bíblia possui diversos princípios para que tenhamos um lar abençoado. Se você é 
casado(a) ou pretende ter um marido ou uma esposa, leia tudo com atenção, pois é sobre o 
relacionamento conjugal que eu pretendo discorrer aqui. Quando esposa e marido conseguem 
viver da forma planejada por Deus, tudo no lar fica mais fácil de ser resolvido, ainda que isso 
não seja garantia de isenção de problemas. Porém, quando os cônjuges se esquecem dos 
princípios divinos, normalmente o resultado é separação, adultério, violência (que nem sempre 
é física; algumas vezes é moral) e filhos emocionalmente desestabilizados. E o que estou 
dizendo serve tanto para os casais cristãos quanto para os não cristãos. 

Um dos motivos que dificultam as mulheres a admitir o princípio bíblico da submissão é o 
movimento político, social e filosófico conhecido como feminismo. Ele surgiu na Europa 
Ocidental moderna, no século XVIII. Avançou pelo século XIX e se consolidou no século XX. Sob 
a alegação de extinguir ou pelo menos diminuir as discriminações que sofriam, mulheres do 
mundo todo reivindicaram igualdade de direitos em relação ao homem. Muitos avanços 
surgiram (graças a Deus!). Direito ao voto, melhores condições de trabalho, criação de 
delegacias especializadas em crimes contra a mulher, cuidados especiais com a saúde feminina 
são alguns exemplos. 

Acontece que algumas reivindicações foram longe demais e extrapolaram limites e 
princípios que Deus estabeleceu para a família e para a sociedade de um modo geral. Algumas 
mulheres passaram a se comportar de uma forma pior do que a dos próprios homens. A 
liberdade sexual atualmente defendida por algumas mulheres se confunde com promiscuidade; 
o pensamento de que podem ser mães solteiras e independentes prejudica o senso familiar da 
criança e ignora o valor da presença paterna na formação do caráter da criança, com uma 
atitude de desleixo e apatia frente ao homem. E há também aquelas que querem ocupar a 
posição de liderança do marido dentro do lar, desrespeitando os papéis que Deus preordenou 
a ambos. Será que o soberano Criador errou ao estabelecer isso? Não creio. Será que Paulo não 
estava inspirado pelo Santo Espírito ao fazer esse registro? Também não creio. E olha que ele 
foi insistente. Repetiu esse princípio em Cl 3.18 e Tt 2.5 (por quê?). 

Os maridos, por sua vez, devem dedicar às suas esposas amor semelhante ao que Cristo 
doou à Igreja dele. Será que você consegue entender a dimensão e a responsabilidade disso? 
Que esposa não se sentirá protegida, segura, amada e honrada com esse amor sacrificial? Penso 
que as esposas não teriam dificuldade para aceitar o seu papel ao lado dos maridos se estes a 
tratassem como as Escrituras recomendam. O problema é que há muitos maridos insensíveis, 
arrogantes, violentos, autoritários etc. Em vez de santificarem suas esposas, humilham-nas; em 
vez de valorizá-las, tratam-nas como objeto. Agindo assim, que marido espera ter ao seu lado 
uma auxiliadora idônea que, voluntariamente, reconheça a liderança dele? É utopia.  
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Domingo de Missões 
É hoje! Você também pode cooperar com a 
obra missionária trazendo sua oferta no culto 
noturno e depositando-a no gazofilácio. A 
arrecadação será investida especificamente 
nessa área. “Cada um contribua segundo 
propôs no seu coração; não com tristeza, ou 
por necessidade; porque Deus ama ao que dá 
com alegria” (2Co 9.7). 
 

Missionária Brunely 
Está conosco hoje pela manhã a missionária 
Brunely, da missão ALEM (DF). Ela, que é do 
ES, falará sobre suas atividades na ALEM, seu 
chamado e os desafios da obra missionária. 
Seja bem-vinda! 
 

Nasceu! 
Nasceu na última segunda-feira (15) o mais 
novo netinho do vovô Ladário e da vovó 
Izabel: Matheus Albuquerque, filho dos 
nossos irmãos em Cristo Rony e Viviane. O 
neném veio à luz por volta de 18h35, no 
Hospital Brasília (DF), com 50 cm e 3 kg. 
Parabéns à família! 
 

União de Homens 
Também está de parabéns pelo evento que 
realizou ontem em nossa igreja, envolvendo 
os homens congregacionais da ARCCA. 
Nossos cumprimentos aos organizadores e a 
todos os participantes. Que venham outros 
encontros como esse! 

 
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. 
 

Reunião de Diretoria 
Na próxima quarta-feira, às 20h30, após o 
culto de oração. 
 

Reunião da ARCCA 
Já foi marcada a próxima reunião: dia 27 
deste mês, às 9h, na IEC Nova Venécia. Foram 
abertas 10 vagas, em função da quantidade 
de carros disponíveis. O Pb. Pedro Júnior ficou 
responsável por relacionar os interessados. 
Os cinco irmãos (conforme normas 
regimentais) que representarão a IEC Soteco 
com direito de voto nas reuniões terão a 
despesa de alimentação custeada pela igreja. 
Os demais irmãos precisarão dispor de R$ 
15,00 – valor a ser pago à IEC Nova Venécia 
para custeio do almoço. Nossa igreja arcará 
com o transporte de todos. No dia, 
partiremos da igreja às 4h30 (a duração da 
viagem é de quase cinco horas). 
 

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! 
 

Pb. Josué Mota e Ester Trindade 
Esse amado casal está conosco desde sexta-
feira. Eles são da  IEC  Icaraí-RJ  e  vieram  em  

http://cmo.org.br/
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função do convite feito pela UHEC ao Pb. 
Josué, para que fosse um dos palestrantes do 
evento realizado ontem em nossa igreja. 
Sejam bem-vindos também! 
 

Nota de Falecimento 
Na última terça-feira (16), em virtude de 
falência múltipla dos órgãos, deixou o nosso 
convívio o Pb. Orildo de Almeida Netto, com 
quase 94 anos de idade. Ele foi casado com a 
Sra. Jacyra Nunes de Almeida Netto, teve oito 
filhos (Natalina, Ruth, Jarilda, Fátima, Orildo 
Nunes, Orlando, Sérgio e Diva) e, por mais de 
34 anos, foi membro desta igreja. O corpo foi 
sepultado no cemitério Parque da Paz, na 
Ponta da Fruta, após ser velado na IEC Soteco, 
ocasião em que prestamos a Deus um culto de 
gratidão pela vida e obra do irmão Orildo. À 
família e aos amigos, nossos sentimentos e 
nossa orações para que o Consolador 
conforte a todos. Ao Pb. Orildo, um até breve, 
pois temos a certeza de que nos 
encontraremos na glória eternal. 
 

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 do Lapa (ele está precisando de 
uma nova cadeira de rodas). 

• Pela saúde da Christiane, que também 
inspira cuidados. 

 

Notícias dos Campos 

NOTÍCIAS DE LONDRINA – PR 
MAIO 20171 

Prezados irmãos, amigos e parceiros de 
luta, graça e paz! 

Espero que todos estejam bem e com 
saúde. 

O mês de abril foi desafiador. Estamos em 
plena campanha para terminar o templo e 
quero agradecer a todos que têm ajudado em 
nome de Jesus. O apelo continua e pedimos 
que, se desejarem ajudar, depositem as 
ofertas nesta conta: 

Poupança Bradesco 
Agência 2222 

Conta Poupança 828-1 
1ª IEC de Curitiba-CNPJ 76.040.773/0001-63 

(conta específica para a construção) 

Assistam a mais um vídeo em: 

https://web.facebook.com/ 
moas.lourencodealbuquerque/ 
videos/1485148024890365/ 

No mais, os trabalhos continuam 
normalmente e agradeço a todos que têm 
contribuído, orado e acreditado em nosso 
trabalho. 

(...) 
Este mês a JOCUM (Jovens com uma 

missão pelo mundo) está conosco e tem nos 
ajudado muito. 

Abraços a todos em nome de Jesus. 
Venham nos visitar! 
 
Pr. Moás Lourenço de Albuquerque 
Igreja da Família Congregacional Londrina 
Av. Henrique Mansano, 580 – Alpes 
Londrina-PR – CEP 86076-100 
(43) 9 9156-5578 (Vivo/WhatsApp) 
(43) 9 9914-5971 (Tim) 

 
 

                                                
1 Fonte: http://demcongregacional.com.br/noticias-de-londrina-pr-maio-2017/, com adaptações. Acesso em 
18/5/2017. 

http://demcongregacional.com.br/noticias-de-londrina-pr-maio-2017/
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã DET – – DET 

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

Dirigente da noite Cloves Pb. Pedro Júnior Pr. Albert Luciana Moraes 

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

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

Oper. de multimídia.* Paulo Bonates – Bruna Bruna 

Recepção Paula Pb. Cabral Dc. Rafael Ana Lúcia 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

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

20h15: Dca. Regina 20h30: Flávia 20h45: Ladário 
*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 

Maio 27 9h Reunião da ARCCA (IEC Nova Venécia) 

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 

25 9h Assembleia geral ordinária 

27 18h Aniversário do neto da irmã Isadora, no salão anexo 

Julho 2 19h30 Culto com Santa Ceia 
 

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

