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Você trocaria de família? 

“Agora, pois, perdoa-lhe o pecado; ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste”. 
(Êxodo 32.32) 

O que você faria se recebesse a oportunidade de trocar de família? Claro, essa mudança 
seria sem dor e aconteceria antes que você estabelecesse qualquer laço afetivo com a atual 
família. Trocaria por uma família bem-sucedida, daquelas com destaque na sociedade. Uma 
família com pais responsáveis, irmãos comprometidos, parentes fraternos e respeitáveis. Claro 
que esse “berço de ouro” lhe renderia uma boa educação, um futuro profissional invejável, 
estabilidade financeira e outras coisas boas. Por consequência, esse início de vida formidável 
lhe proporcionaria um bom casamento e filhos que te enchessem de orgulho. Tudo mudaria 
para melhor! Você trocaria? 

Foi mais ou menos isso que aconteceu com Moisés. Logo depois de resgatar o povo de 
Israel da escravidão no Egito, Moisés foi apresentado a uma triste realidade; o povo do qual ele 
se tornara líder era idólatra, corrupto e obstinado. Até que Moisés ficou desapontado ao descer 
do monte com as tábuas da Lei e se deparar com a traição do povo, que substituiu o Senhor na 
primeira oportunidade. Foi aí que, então, Deus fez a seguinte proposta a Moisés: Vou destruir 
este povo e, a partir de você, constituirei uma grande nação (Êxodo 32.10). Moisés recebeu a 
oportunidade da vida. Trocar aqueles murmuradores por um povo “zero km”, com a garantia 
de sucesso. Moisés trocou? Não! 

Pelo contrário, Moisés suplicou em favor de Israel e lembrou a Deus que aquele era o povo 
dEle (Êxodo 32. 11); pediu para que Deus se lembrasse de Suas promessas (Êxodo 32.14); levou 
o povo a buscar a consagração (Êxodo 32.25 a 29); pediu que Deus perdoasse o pecado do povo 
(Êxodo 32.30 e 31); e, por fim, renunciou o seu próprio interesse em favor deles. Preferiu perder 
sua própria salvação a ver aquela nação problemática sem esperança de salvação (Êxodo 32.32). 
Essa experiência fez Moisés crescer. Agora ele não era apenas o líder da nação; agora ele se 
tornara o intercessor deles junto a Deus.  

Atrevo-me a dizer que era exatamente essa a atitude que Deus esperava de Moisés. Ele 
colocou de lado a expectativa de se livrar do problema, com a oferta de um povo novo, e decidiu 
lutar por aqueles que Deus tinha dado a ele. Mesmo sabendo que não era a nação dos sonhos, 
Moisés não se omitiu, contemplando à distância a derrocada deles. Pelo contrário. Ele se 
apresentou diante de Deus para preencher a brecha do muro que estava em ruínas. E você, 
como tem reagido diante de sua família imperfeita? O muro de seu lar está desmoronando? Vai 
ficar olhando a derrocada à distância ou já se apresentou ao Senhor para ser o intercessor que 
Deus espera que você seja? 

Pode até ser que você não tenha nascido numa família perfeita. É bem provável. Pode até 
ser que os seus pais não tenham sido o exemplo de dedicação e talvez você não venha 
recebendo apoio de seus irmãos. Pode até ser que seu casamento não seja em nada parecido 
com aqueles de Hollywood (nenhum é; aquilo é ficção) e seus filhos não apresentem sinais que 
um dia lhe darão orgulho. Mas você não pode simplesmente olhar para a situação e desistir de   
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sua família. Você deve fazer como Moisés e 
tornar a luta por sua família a luta da sua vida. 

Lembre-se de que Moisés passou 
quarenta anos de sua vida desfrutando das 
benesses do palácio de Faraó. Depois mais 
quarenta anos no conforto emocional do lar 
de Jetro. Mas foi nos últimos quarenta anos 
de sua vida, no meio de um povo cheio de 
falhas e problemas, que ele se tornou o 
Moisés que conhecemos da Bíblia. Talvez 
Deus tenha feito isso de propósito. Talvez 
Deus o tenha colocado nessa família 
justamente para que você lute por ela, 
deixando de lado os seus interesses, o 
sossego e até a sua paz, para lutar pela 
salvação de sua família. Ao invés de sonhar 
com outra família, você precisa colocar-se nas 
mãos de Deus para socorrer a sua família. 

(Pr. Luciano Bispo, da IEC Florianópolis-SC) 

 

Dia da Mães 
Com um delicioso café da manhã servido a 
partir das 8h20, a igreja homenageia as 
mamães pelo seu dia. Parabéns! Registre-se 
aqui também nosso agradecimento aos 
Departamentos e Uniões que, unindo 
esforços, colaboraram para que pudéssemos 
homenageá-las hoje. 
 

Departamento de Música 
Realizou ontem um curso de capacitação para 
aqueles que manifestaram o interesse de 
aprender a operar os equipamentos de som. 
Parabéns pela iniciativa. Prossigamos em nos 
aperfeiçoar para melhor servir ao corpo de 
Cristo. 
 

União de Homens 
Também está se organizando para o encontro 
que ocorrerá no próximo sábado (20), a partir 
das 15h, em nossa igreja. Estará conosco o Pb. 
Josué Mota (IEC Icaraí-RJ). Ele e o pastor 
Albert falarão aos homens. Os irmãos da 
ARCCA também  são  convidados  a  participar,  

a fim de fortalecermos os laços. Após o 
encontro, haverá um churrasco de 
confraternização. Procure a diretoria da UHEC 
para outras informações. 
 

Dia do Missionário 
Nossos cumprimentos a todos os 
missionários, especialmente aos da UIECB. No 
dia 10 de maio, nossa denominação 
comemora o dia deles. A data é alusiva à 
chegada do casal Robert e Sarah Kalley ao Rio 
de Janeiro, em 1855. Como fruto do seu 
trabalho, o protestantismo foi estabelecido 
definitivamente em nosso país. Além disso, as 
igrejas congregacionais começaram a ser 
fundadas (como a Igreja Evangélica 
Fluminense, em 1858, por exemplo, a qual foi 
a primeira). 
 

Reunião da ARCCA 
Já foi marcada a próxima reunião: dia 27 
deste mês, às 9h, na IEC Nova Venécia. 
Aqueles que desejarem participar devem 
procurar o Pb. Pedro Júnior, que está 
organizando nossa ida ao local. Informe se 
você vai poder disponibilizar seu carro ou se 
precisará de carona. 
 

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! 
 

Calendário de Atividades da Igreja 
Foi atualizado, disponibilizado no grupo dos 
membros e semanalmente é publicado em 
boletim. Antes de marcar qualquer evento, 
observe-o  para  evitarmos  sobreposições  e 
dispersão de esforços. 
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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 Mylene. 
 

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. 
 

Motivos de Oração 
 Pelo CM de Aracruz, que está sem obreiro 

e 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 do Lapa, que está em 
tratamento médico. 

 Pela saúde do Cleyton, irmão do Pr. Albert. 

 Pela saúde do Pb. Orildo (pai do Orlando), 
internado no hospital Santa Mônica. 

 Pela saúde da Christiane, que também 
inspira cuidados. 

 Pela saúde dos pais da Célia, os quais são 
idosos, andam meio debilitados e carecem 
de cuidados. 

 Pela definição do processo de 
transferência do Pr. Albert. 

 

Nossas Leis e Doutrinas 

SÍNTESE DOUTRINÁRIA DA UNIÃO DAS 
IGREJAS EVANGÉLICAS CONGREGACIONAIS 

DO BRASIL1 

Sinais e Prodígios 

(continuação) 

Advertências quanto aos sinais e prodígios 

(...) 

 Considerem-se os sinais como lampejos, 
no presente, do Reino já inaugurado em 
Cristo e que será estabelecido 
escatologicamente. 

 Não atribuir aos sinais lugar e valor além 
daqueles que a Palavra lhes dá. 

 Notar que há grandes porções na Bíblia 
sem menção de um sinal sequer. 

– João Batista, por exemplo, não realizou 
sinais (Jo 10:41). 

 Considerar também que o maior de todos 
os sinais já foi dado com a vinda, vida e obra 
de Jesus Cristo (Mt 12:38-40). Assim, não se 
deve ter a manifestação de sinais como uma 
necessidade imprescindível para a vida e 
serviço da Igreja. 

 Fugir do perigo de basear a fé em sinais e 
prodígios, pois o único objeto da fé é o Senhor 
(Lc 23:8; Jo 6:2). 

 Embora incrédulos exijam sinais (Mt 
12:38,39) e alguns necessitem deles para 
serem levados à fé em Deus (Jo 20:25), a 
Palavra ensina que são bem-aventurados os 
que não viram e creram (Jo 20:29), que o justo 
viverá pela fé (Gl 3:8,11) e que andamos por 
fé e não pelo que vemos (2 Co 5:7). 

 Não se deixar seduzir pela onda de sinais e 
prodígios deste novo século e evitar que eles 
tomem o lugar da pregação da Palavra, o 
instrumento eficaz para despertar a fé em 
Deus (Rm 10:17). 

(continua no próximo boletim) 

                                                 
1 Fonte: http://uiecb.com.br/a-uiecb/doutrina/sintese-doutrinaria/, com adaptações. Acesso em 14/1/2014. 
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã DET (prog. espec. 
Dia das Mães) 

– – DET 

Pregador(a) da manhã – – Pr. Albert 

Dirigente da noite Ana Lúcia Dc. Rafael Pr. Albert Cloves 

Pregador(a) da noite Pb. Pedro Júnior – – Pr. Albert 

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

Oper. de multimídia.* Paula – Paulo Bonates Paulo Bonates 

Recepção Aline Luciana Moraes Jacqueline Paula 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Azarcon 19h45: Christiane 20h00: Sidneia 

20h15: Dc. Rafael 20h30: Dc. Luiz 20h45: Dc. João Artur 
*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 

20 15h Encontro da UHEC 

21 - Domingo de Missões 

27 9h Reunião da ARCCA (IEC Nova Venécia) 

Junho 

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 

18 - Domingo de Missões 

25 9h Assembleia geral ordinária 

Julho 
2 19h30 Culto com Santa Ceia 

3-7 19h30 Semana de oração no templo 
 

ANIVERSARIANTES DE MAIO 

4 Flávia Cristina 

5 Paulo Fernando 

9 Marcela 

10 Karla 

13 Luís Eduardo 

19 Dca. Kelen 

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

