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Exercícios de restauração de relacionamentos 

“Então, apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. 
Prantearam, choraram e jejuaram até à tarde por Saul, e por Jônatas, seu filho, e pelo povo do SENHOR, e pela 

casa de Israel, porque tinham caído à espada.” (2Sm 1.11-12) 

Os versos acima fazem parte do relato da reação de Davi ao tomar conhecimento da morte 
do rei Saul e do seu filho Jônatas. A Bíblia conta que Davi ficou transtornado com a notícia. 
Esperar que ele chorasse pela perda do seu fiel amigo Jônatas não é nada demais. O 
impressionante é notar a dor de Davi por causa de Saul, que o perseguiu durante muito tempo, 
tentando ceifar-lhe a vida a todo custo. Isso deve nos fazer refletir no caráter de Davi, que é 
retratado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, apesar de suas imperfeições. 

Creio que Davi aprendeu desde cedo a lição que Jesus ensinou aos seus discípulos sobre 
misericórdia (Mt 5.7), amor ao próximo (Mt 5.44) e perdão (Mt 6.14-15). Saul, declaradamente, 
tornou-se inimigo ferrenho de Davi. Mas este, mesmo tendo oportunidades de se ver livre do 
seu perseguidor, matando-o, não o fez. Com gestos de divina compaixão, superou os insultos 
que recebera do falecido e providenciou-lhe honras fúnebres (2Sm 1.17-27). Quem de nós 
consegue agir como Davi, que não permitiu que seu coração se inflamasse por causa dos males 
provocados por Saul e ainda o tratou com compaixão e honra até na hora da morte? 

Refletindo sobre essa história, lembrei-me da reação de Deus quando Adão e Eva pecaram 
(Gn 3). Por ser santo, justo e soberano, Deus tinha todo o direito de tirar a vida do primeiro 
casal por causa da ofensa deles. A desobediência à Palavra do Senhor provocou vergonha neles 
e isso os levou a se esconder da presença do Senhor e a se vestir com folhas de figueira. 
Coitados! Mal sabiam eles que nada que fizessem poderia restaurar-lhes a comunhão com seu 
Criador. A consequência natural daquele ato insano era a morte imediata. Mas Deus, sendo rico 
em misericórdia e por causa do grande amor com que os amou, poupou-lhes a vida e 
providenciou roupas mais consistentes para encobrir a vergonha do casal e proteger ambos os 
corpos. Foi um ato de extrema compaixão. Além disso, providenciou a morte de Jesus para 
perdão do pecado. 

Analisando as atitudes de Deus e de Davi, pode-se concluir que o exercício da misericórdia, 
do amor e do perdão possibilita não apenas a manutenção de relacionamentos desgastados, 
mas também a restauração deles. Há diversas famílias que hoje estão sofrendo por causa de 
ofensas físicas e morais entre os próprios membros. São cônjuges que já não se respeitam, pais 
que golpeiam a consciência dos filhos, filhos que desonram seus pais etc. Há membros da 
mesma igreja que não se suportam (para vergonha nossa!). Alguns dirão que, nesses casos, a 
melhor saída é a separação, o distanciamento, o fim das relações sociais. Outros alegarão que 
se deve “pagar com a mesma moeda”, ou seja, retribuir o mal com mal. Entretanto eu digo que 
a restauração dos relacionamentos sociais pode estar no exercício contínuo da misericórdia, do 
amor e do perdão. Mesmo que você seja a parte ofendida, pense no exemplo de Davi e, 
sobretudo, naquilo que Deus fez e ensina na sua Palavra. 

Que o Senhor abençoe sua vida, sua família e sua igreja! 
  

Rua Afrânio Peixoto, nº 10 – Soteco – Vila Velha/ES 
CEP 29106-130 – CNPJ 28.564.425/0001-42 

Fundada em 30 de janeiro de 1957 
Filiada à UIECB 

 

IGREJA EVANGÉLICA 

CONGREGACIONAL 
DO SOTECO 

Uma igreja movida por Cristo! 



Boletim Dominical nº 1/16, de 30 de outubro de 2016 
 

Boletim Dominical 
Este é o primeiro boletim de uma série que 

será publicada semanalmente. Ele será o 

canal de comunicação oficial da nossa igreja. 

Trará sempre uma mensagem pastoral e 

anúncios de interesse coletivo que a 

liderança, os departamentos e outros irmãos 

precisarem publicar. Divulgará nossas 

programações, as convocações de 

assembleias e demais reuniões, os pedidos de 

oração, as escalas de serviço e demais 

orientações para a igreja. Se você quiser que 

algum anúncio seja publicado nele, fale 

diretamente com o pastor. 

 

Alterações na Programação 
O pastor está propondo pequenas alterações 
na programação de algumas atividades da 
igreja. O assunto já foi conversado com os 
oficiais, a Diretoria e a superintendência da 
EBD. A intenção é que as façamos 
progressivamente e em caráter experimental, 
dando à igreja oportunidade de avaliá-las e, 
em assembleia, tomar uma decisão de caráter 
permanente. Por favor, aguardem novos 
esclarecimentos. 
 

Estudo Bíblico 
Será ministrado pelo pastor às sextas-feiras, a 
partir das 19h30. Nesses dias, serão 
abordados temas teológicos, doutrinários e 
de relevância prática para a vida cotidiana das 
pessoas. Venha aprender um pouco mais! 
 

Oração no Templo 
Será realizada às quartas-feiras, a partir das 
19h30, sob a direção de um oficial ou de outro 
irmão escalado pelo pastor. Confira a escala! 
 

Santa Ceia 
Será ministrada nos primeiros domingos de 

cada mês. Os  oficiais  da  igreja  devem  ficar 

atentos à escala de preparação da mesa. Para 

o próximo domingo, ficam responsáveis por 

ela a Dca. Regina e o Dc. Rafael. 

 

Ministério de Louvor 
Solicita-se que os integrantes da equipe 
estejam em condições de louvar ao Senhor 
também nos cultos durante a semana. Nas 
quartas e sextas-feiras, sugere-se que dois 
cânticos sejam entoados no início do culto. A 
coordenação e o revezamento da equipe 
ficam a cargo da liderança do grupo. 
 

Som e Multimídia 
Solicita-se aos integrantes dessas equipes que 
eles estejam em condições de apoiar os cultos 
durante a semana também. A coordenação e 
o revezamento das respectivas escalas ficam 
a cargo da liderança do grupo. 
 

Intercessores 
São os irmãos que estarão orando durante a 
realização do culto noturno aos domingos, no 
gabinete pastoral, em favor das nossas vidas 
e de cada ato do culto que a igreja estiver 
prestando ao Senhor. 
 

Escalas 
Se você deseja participar de alguma escala, 
contribuindo com seus dons e talentos, 
converse com o pastor para que seu nome 
também seja relacionado entre os obreiros. 
 

Motivos de Oração 
 Pelo Bráulio, que se recupera de uma 

cirurgia a que foi submetido na terça-feira. 

Teve alta hospitalar, mas ainda inspira 

cuidados. Oremos por sua plena 

recuperação e por sua família. 

 Pela saúde do pequeno Henrique, que 

precisou ser atendido de urgência no 

hospital na última segunda-feira. 
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NOSSAS LEIS E DOUTRINAS 

28 ARTIGOS DA “BREVE EXPOSIÇÃO DAS DOUTRINAS FUNDAMENTAIS DO CRISTIANISMO” 

Introdução 

A “Breve Exposição das Doutrinas Fundamentais do Cristianismo” sintetiza a doutrina 
recebida como artigos de fé pela Igreja Evangélica Fluminense e, posteriormente, por todas as 
igrejas que compõem a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. 

Em 2 de outubro de 1874, Robert Reid Kalley – médico e missionário escocês e pastor 
da Igreja Evangélica Fluminense (RJ) – propôs aos membros dessa mesma igreja, reunidos em 
assembleia, a necessidade de formulação de alguns “artigos de fé” que resumissem as 
“doutrinas fundamentais do Cristianismo ensinadas pela Igreja Evangélica Fluminense e aceitas 
por todos os seus membros”. 

Os artigos foram concluídos no ano de 1876 e aprovados pela Igreja Evangélica 
Fluminense no dia 2 de julho do mesmo ano. Posteriormente, no ano de 1913, a União das 
Igrejas Evangélicas Indenominacionais do Brasil (atual União de Igrejas Evangélicas 
Congregacionais do Brasil) adotou a “Breve Exposição” como síntese doutrinária. 

O próprio Kalley afirmou que "A Breve Exposição não contém todo o ensino 
apostólico, mas somente as doutrinas fundamentais do Cristianismo, sobre as quais todos os 
crentes devem ter um conhecimento claro e inteligente, para que – de acordo com o apóstolo 
Pedro (1 Pe 3:15 – NVI) – ‘Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir 
a razão da esperança que há em vocês’”. 
 
Art. 1 – Do Testemunho da Natureza quanto à Existência de Deus. 

Existe um só Deus vivo e pessoal. Suas obras no céu e na terra manifestam não 
meramente que existe, mas que possui sabedoria, poder e bondade tão vastos que os homens 
não os podem compreender. Conforme sua sabedoria e livre vontade, governa todas as coisas. 

Referência(s) bíblica(s): Salmo 104; Romanos 1:20. 
 
Art. 2 – Do Testemunho da Revelação a Respeito de Deus e do Homem. 

Ao testemunho das suas obras, Deus acrescentou informações a respeito de si mesmo 
e do que requer dos homens. Essas informações se acham nas Escrituras Sagradas do Velho e 
do Novo Testamento1, nas quais possuímos a única regra perfeita para nossa crença sobre o 
Criador e preceitos infalíveis para todo o nosso proceder nesta vida. 

Referência(s) bíblica(s): Salmo 119; 2ª Timóteo 3:14-17. 
 
Art. 3 – Da Natureza dessa Revelação. 

As Escrituras Sagradas foram escritas por homens santos, inspirados por Deus, de 
maneira que as palavras que escreveram são as palavras de Deus. Seu valor é incalculável e 
devem ser lidas por todos os homens. 

Referência(s) bíblica(s): Êxodo 17:14; 34:27; 2ª Timóteo 3:14-17; Apocalipse 1:17-19. 
(Continua no próximo boletim)  

                                                 
1 Os livros apócrifos não são parte da Escritura divinamente inspirada. 
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã  Superint. EBD   Superint. EBD 

Dirigente da noite Dc. Rafael Pb. Pedro Júnior Pr. Albert Pr. Albert 

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

Oper. de som* Consultar o líder André Arthur Carlinhos 
Oper. de multimídia.* Consultar o líder Bruna Paula Bruna 

Recepção Cloves Dca. Regina Dca. Níceas Luís 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Flávia 19h45: Dca. Izabel 20h00: Ladário 

20h15: Bruna 20h30: Paula 20h45: Luciana Moraes 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 

 

OFÍCIOS 
Domingo Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

EBD: 9h 
Culto: 19h30 

Oração no templo: 
19h30 

Estudo bíblico: 19h30 
Ensaio do Ministério de 

Louvor: 16h 

 

AGENDA E DATAS MAGNAS 
(Fale com o pastor caso queira reservar um data especial) 

Mês Dia Horário Evento 

Outubro 

2 - Dia do Pastor Congregacional* 

7-9 19h30 Aniv. IEC de Linhares 

12 - Dia das Crianças 

15 - Dia do Professor 

20 - Dia da Revista Vida Cristã 

22-23 - Programação do Dep. Infantil 
29 19h30 Posse do Pr. Albert Iglésia 

31 - Reforma Protestante (499 anos; saiba mais em http://www.mackenzie.br/6962.html) 

Novembro 

4-6 - 6º Encontro Nacional de Missões (Enami): “A ordem é marchar” 

13 - Dia de Missões Mundiais (2º domingo) 

15 
- Confraternização da ARCCA (sítio Cantinho da Roça; org.: Pr. Ricardo) 

 Proclamação da República 

23 - Dia do Jovem Congregacional 

27 - Dia do Homem Congregacional 
*Em 2 de outubro de 1863, o Reverendo Robert Reid kalley foi empossado formalmente pastor da Igreja Evangélica Fluminense. 

 

ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 

2 Lucas Alexandre Garcia Bermudes 

7 
Rafael Tomazini 

Bráulio e Jacqueline (casamento) 

9 Lília Veríssimo Soares 
16 Luísa Célia Novais de Souza Rosa 

28 Cloves Lopes de Oliveira 

31 Rafael Braz Neves dos Albuquerque Soares 

  
 
 
 

(Fale com a secretária da igreja caso seu nome não esteja 
relacionado entre os aniversariantes do mês.) 

ACONSELHAMENTO PASTORAL 

Domingo 
Gabinete: após a EBD; a partir de 
18h; e após o culto noturno. 

Sexta 
Gabinete: a partir de 18h; 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. 

http://www.mackenzie.br/6962.html
mailto:albert.iglesia@hotmail.com

