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Pastoral

Nossos$irmãos$de$Corinto$–$Parte$19$(Credenciais)$
“Porque,)ainda)que)tivésseis)milhares)de)preceptores)em)Cristo,)não)teríeis,)contudo,)muitos)
pais;)pois)eu,)pelo)evangelho,)vos)gerei)em)Cristo)Jesus”)(1Co)4.15))
!

As!credenciais!de!Paulo!eram!sua!vida!e!dedicação!aos!nossos!irmãos!de!Corinto.!Paulo!
foi! um! daqueles! que! se! doou! para! que! aquela! Igreja! fosse! organizada! (vide! Atos! 18).! As!
credenciais!de!Paulo!incluíam!não!somente!a!dedicação,!mas!o!sofrimento!por!aqueles!irmãos!
que! achavam! poder! viver! alheios! às! advertências! do! apóstolo.! “Alguns) se) ensoberbeceram,)
como)se)eu)não)tivesse)de)ir)ter)convosco”!(1Co!4.18).!Essa!palavra!de!Paulo!se!antecipa!a!uma!
intenção!de!visita,!de!intervenção!na!vida!daqueles!irmãos!que!viviam!uma!vida!desmedida!e!
pecaminosa.!Porém,!a!autoridade!de!Paulo!não!se!impunha!apenas!pelo!preço!que!pagou!para!
ver!aqueles!irmãos!nascerem!de!novo!em!Cristo.!Paulo!reclama!o!seu!legítimo!amor!por!eles,!
Paulo!os!quer!e!reclama!ser!considerado!como!um!pai.!
O! que! Paulo! quer! ressaltar! é! que! sua! postura! não! é! a! de! alguém! que! simplesmente!
deseja! expor! falhas,! antes,! pretende! impedir! um! dano.! É! como! um! pai! que! disciplina! e!
repreende!seu!filho,!e!o!faz!porque!ama.!Paulo!ama,!portanto,!se!vê!no!direito!de!levantarMse!
contra!aqueles!irmãos!com!repreensão,!e!até!mesmo!reclamar!para!si!esse!direito.!
Quem!ama!pode!nos!tratar!com!vara!ou!amor!e!espírito!de!mansidão.!Às!vezes!a!vara!é!
necessária!por!não!haver!outra!escolha,!mas!ainda!assim!é!uma!atitude!de!amor.!Sempre!que!
alguém! em! Cristo! chamar! a! sua! atenção,! preste! bem! atenção,! pode! ser! uma! grande!
demonstração! de! amor.! Quem! não! ama! também! não! se! importa,! é! alheio! a! quem! caminha!
para!o!erro.!Porém,!quem!ama,!ainda!que!se!desgaste,!prefere!não!se!omitir.!Era!o!que!Paulo!
estava! fazendo.! “Que) preferis?) Irei) a) vós) outros) com) vara) ou) com) amor) e) espírito) de)
mansidão?”!(1Co!4.21).!
Deus! nos! tem! doado! homens! que! nos! lembram! a! Palavra! de! Deus.! Que! bom! que! eles!
existem! e! muitas! vezes! se! desgastam! nessa! tarefa.! Paulo! diz! que! esses! homens! são! fieis! no!
Senhor,! ao! se! referir! a! Timóteo,! a! quem! ele! em! breve! enviaria! como! seu! emissário! aos!
coríntios.!Aqueles!que!são!fieis!no!Senhor!são!instrumentos!para!nos!lembrar!os!“caminhos)de)
Cristo)Jesus”!(1Co!4.17).!Mas!Paulo!deixa!uma!escolha!ao!perguntar!“que)preferis?”.!
Fica! também! esta! pergunta! para! todos! nós.! Quem! nós! queremos! como! pastores! e!
líderes?!Quem!nós!queremos!como!pais?!Homens!e!mulheres!que!se!importam!e!por!isso!nos!
chamam!a!atenção!quando!vamos!mal,!ou!queremos!quem!não!nos!importune,!mas!também!
não!cumprem!os!propósitos!de!Deus!em!nossas!vidas?!
A! Igreja! de! Corinto! rejeitava! homens! como! Paulo,! por! isso,! estava! mergulhada! no!
pecado.!
Pr.)Hilário)José)

!
!
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Oração$

Às! vezes! pensamos! estar!
ocupados!demais!para!orar.!Isso!é!
um! grande! erro,! pois! orar! poupa!
tempo.! LembreMse! da! observação!
de! Lutero:! “Tenho! tanto! o! que!
fazer! hoje,! que! não! darei! conta! de! tudo! com! menos! de! três!
horas!de!oração”.![...]!Se!não!temos!tempo,!precisamos!criaM
lo,! pois,! se! Deus! nos! deu! tempo! para! coisas! secundárias,!
também! deve! nos! ter! dado! para! as! principais,! e!
aproximarmoMnos!dele!é!uma!delas.!Os!demais!compromissos!
se! sucederão! com! tranquilidade! se! você! não! esquecer! do!
compromisso!com!Deus![Fonte:!Liderança!Espiritual!segundo!
Spurgeon].!
!

VI$Conferência$Missionária$
Sentimos! que! Deus! nos! abençoou! com! Sua! Palavra! na!
Conferência! da! semana! passada.! RestaMnos! cumprir! essa!
Palavra,! o! que! requer! amor! a! Deus! e! à! Sua! obra,! que! tanto!
carece! de! trabalhadores.! Ouvimos! que! Deus! está! agindo! em!
todo!o!mundo,!como!sempre!o!fez.!A!Igreja!precisa!enxergar!
e!se!envolver.!Os!dias!são!maus!e!a!noite!vem.!
!

Bebês!$
Dois,!a!princípio,!estão!sendo!formados!nos!ventres!das!irmãs!
Rafaela! Amorim! e! Daniela! Lima,! para! alegria! dos! papais! e!
mamães! e! também! de! toda! a! Igreja.! Que! venham! para! a!
glória!de!Deus!(Salmo!139.16).!Oremos!para!que!as!gestações!
sejam! seguras! e! tranquilas.! Fraldas,! fraldas,! fraldas...! Mais!
espaço!no!berçário...!
!

Impacto$Evangelístico$

Ocorrerá! no! dia! 29! de! agosto,! em! Santa! MariaMDF,! em!
comemoração! aos! 160! de! evangelismo! pátrio,! iniciado! por!
Robert! Kalley,! o! que! deu! origem! às! igrejas! congregacionais.!
Nossa!Igreja!estará!participando!com!várias!atribuições.!O!Pr.!
Albert! será! o! nosso! ponto! de! contato! junto! à! Federação! de!
Jovens!de!nossa!Associação,!que!está!planejando!o!evento.!
!

Estudo$Bíblico$
Estamos! estudando! nas! quartasMfeiras! sobre! a! Igreja! no!
século!XXI.!Reflexões!que!muito!nos!diz!respeito!em!tempos!
de! tantas! estranhezas! no! meio! evangélico.! Não! deixe! de!
participar! e! opinar! a! respeito.! Os! estudos! são! os! resultados!
do! trabalho! de! conclusão! de! curso! de! Teologia! do! Dc.!
Gilberto.!

Martelando$a$Palavra!

“Tão) certo) como) a) justiça)
conduz)para)a)vida,)assim)o)que)
segue)o)mal,)para)a)sua)morte)o)
faz”)(Provérbios)11.19).)
!

Vigília$

Na!próxima!sextaMfeira,!das!22h!
às! 0h.! Entre! tantos! outros!
motivos,! oremos! pelas! igrejas!
brasileiras! e! pela! situação!
políticoMeconômica! do! País,!
para!que!a!obra!missionária!não!
seja! afetada! pelas! loucuras!
humanas.!
!

Melhorias$

Além! da! nova! sala! que! foi!
construída! para! servir! de! sala!
de! reuniões! e! arquivo! técnico,!
estamos! instalando! armários!
sob! medida! na! sala! nova,! na!
sala! da! diretoria! e! na! suíte! dos!
meninos.! Sempre! é! motivo! de!
agradecer!
a!
Deus!
as!
possibilidades! que! nos! dá! por!
intermédio! da! fidelidade! dos!
irmãos! em! seus! dízimos! e!
ofertas.!
!

Ausente$
Durante! a! ausência! do! Pr.!
Hilário,! em! viagem! ao!
Amazonas,!
responderá!
administrativamente! o! Pb.!
Jairo,! e! pelas! atividades!
eclesiásticas/pastorais! o! Pr.!
Albert! Iglésia.! A! Diretoria! e! os!
oficiais!os!auxiliarão.!!
!

Passa$bem$
O! filho! do! Pr.! Kleber,! Kleber! Jr.,!
que! na! semana! passada! passou!
por! cirurgia! no! coração.!
Estivemos! orando! e! Deus! nos!
atendeu.!

!
!
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Ribeirinhos!

Hoje,! estaremos! enviando! os!
irmãos! Pr.! Hilário,! ! Dca.!
Shirley,! Pb.! Jorge,! Dina,! Pb.!
Luciano,! Luciana! Bispo,! Lídia!
Cristina,! Pr.! Cesar! Donizete,!
Pr.!Maurício!(IEC!de!Ceilândia),!
entre! outros! da! equipe! local,!
que! estarão! rumando! na!
quartaMfeira!
para!
uma!
incursão! entre! os! ribeirinhos!
do! Amazonas.! A! viagem!
também!servirá!para!que!o!Pr.!
Hilário! ministre! aula! sobre!
dons! espirituais! na! turma! de!
Treinamento! de! Líderes! nas!
Comunidades! (TLC),! cujos!
alunos! são! todos! de!
comunidades!locais.!Orem!por!
todo!o!período!da!viagem,!que!
se!estenderá!até!o!dia!28/8.!
!

Oremos$por$eles!

Além! de! serem! nossos! irmãos!
em! Cristo,! Deltan$ Dallagnol!
tem! 34! anos! e! é! especialista!
em! apurar! crimes! financeiros.!
Procurador! da! República!
desde! 2002,! é! formado! em!
Direito! pela! Universidade!
Federal!do!Paraná!(UFPR)!e!fez!
mestrado!na!escola!de!Direito!
de! Harvard! Law! School.!
Atualmente! é! coordenador! da!
força! tarefa! do! MPF! para!
investigações! da! Operação!
Lava!Jato.!
O! outro! é! o! Dr.! Roberson$
Pozzobon,!
também!
Procurador! da! República,!
integrante! da! força! tarefa! da!
Operação!Lava!Jato.!
Ambos! têm! uma! tarefa! muito!
difícil,! haja! vista! tudo! o! que!
temos! visto! nos! noticiários.!
Oremos! por! eles! e! suas!
famílias.!

!

$
$
A$PARÁBOLA$DO$PAI$PRÓDIGO$
Autor!desconhecido!M!Tradução!do!pr.!Walter!Kaschel!
!

Um! certo! homem! tinha! dois! filhos:! e! o! mais! moço! deles!
disse! ao! pai:! M! Pai,! dáMme! da! porção! do! teu! tempo,! da! tua!
atenção,! da! tua! companhia! e! do! teu! conselho! que! me!
pertencem.!
E!ele!repartiu!entre!eles!a!sua!fazenda,!dando!ao!rapaz!tudo!
de! que! precisava! e! enviandoMo! às! melhores! escolas.! Assim!
julgava! estar! cumprindo! o! seu! dever! para! com! ele.! E,! poucos!
dias!depois,!o!pai!ajuntou!todos!os!seus!interesses,!aspirações!
e! ambições! e! partiu! para! um! terra! longínqua! cheia! de! coisas!
que! não! interessavam! um! menino! e! ali! ele! desperdiçou! a!
preciosa!oportunidade!de!se!tornar!camarada!de!seu!filho.!
E!quando!ele!tinha!gasto!a!melhor!parte!da!sua!vida!e!tinha!
ganho!dinheiro,!surgiu!uma!grande!fome!em!seu!coração!e!ele!
começou!a!padecer!necessidade!de!verdadeira!camaradagem.!
E!chegouMse!a!um!dos!clubes!daquela!terra,!do!qual!o!fizeram!
presidente! e! desejava! encher! o! seu! coração! com! as! bolotas!
que! os! seus! companheiros! comiam! e! nenhum! deles! lhe! dava!
uma!amizade!verdadeira.!
E! tornando! em! si,! disse:! quantos! pais! têm! filhos! que! eles!
compreendem! e! que! são! por! eles! compreendidos,! que! se!
associam! aos! seus! filhos! e! parecem! perfeitamente! felizes! em!
sua!companhia,!e!eu!aqui!pereço!de!fome!da!amizade!de!meu!
filho!!
LevantarMmeMei! e! irei! ter! com! meu! filho! e! dirMlheMei:! M! Filho!
pequei! contra! o! céu! e! perante! ti!! Já! não! sou! digno! de! ser!
chamado!teu!pai;!fazeMme!como!a!um!dos!teus!conhecidos.!E,!
levantandoMse,!foi!para!seu!filho!e!quando!ainda!estava!longe,!
viu! o! seu! filho! e! se! moveu! de! espanto! e! ao! invés! de! correr! e!
lançarMseMlhe!ao!pescoço,!procurou!esquivarMse.!
E!o!pai!disse:!M!Filho,!pequei!contra!o!céu!e!perante!ti,!e!já!
não! sou! digno! de! ser! chamado! teu! pai.! PerdoaMme! e! fazeMme!
um!amigo!teu.!Mas!o!filho!lhe!disse:!eu!desejaria!que!isso!fosse!
possível,! mas! agora! é! muito! tarde.! Houve! tempos! em! que!
desejava! saber! as! coisas,! quando! eu! ansiava! por! sua!
camaradagem! e! conselho,! mas! o! senhor! estava! muito!
ocupado.! Essas! coisas! encontrei! fora,! mas! elas! me! foram!
perniciosas.! Assim,! arruinei! a! minha! alma! e! meu! corpo! e! não!
há! nada! que! o! senhor! possa! fazer! por! mim.! É! tarde...! sim,! é!
muito!tarde.!

!

ESCALA!DE!SERVIÇOS!E!DONS!

!SERVIÇOS/DONS$
!Pregador(a)$da$manhã$
Pregador(a)$da$noite$
!Dirigente$da$noite$
!Oficial$de$Plantão$
Instrumentista/Órgão$
!Operador$de$Som$
!Operador$de$Multimídia$
Portaria$
!

HOJE$
PRÓXIMO$DOMINGO$
Assembléia!
Pr.!Albert!
Pr.!Hilário!
Pr.!Albert!
Pr.!Albert!
Dc.!Gilberto!
Pb.!Wanderson!
Pb.!Ricardo!
Daniel/Lídia!G.!
Daniel/Lídia!G.!
Paulo!Lima*!
Adriano*!
Davi*!
Letícia!Telles!
Alexandra!
Samuel!
Vera/Luciana!P.!
Selma/Gaby!
Cultinho$infantil$
Alexandra/Jéssica!
! Flávia!
(*)!–!Comparecem!ao!ensaio!do!Ministério!de!Louvor,!às!17h30!
Porteiras$e$Porteiros$de$Oração$(durante$o$culto$noturno)
)
Das$19h00$às$19h20:$Dca.!Shirley
Das$20h00$às$20h20:!Daniele!Paz
!Das$19h20$às$19h40:$Dca.!Aryette
Das$20h20$às$20h40:$Daniella!Lima $
!Das$19h40$às$20h00:$Daniele!Nunes
Das$20h40$às$21h00:$Dina
$
(*)!–!Comparecem!no!ensaio!do!ministério!de!louvor!aos!domingos,!às!17h30.$
$$
Outros$Trabalhos$da$Semana!
Quartabfeira
SextabFeira$(22h)
Estudo$Bíblico$e$Reunião$de$Oração$
Vigília$de$Oração$
Preletor$do$Estudo
Dc.!Gilberto
Preletor$
Dirigente$
Dirigente$da$Oração
Ladário
Som/Multimídia
Renan/Davi
Pr.!Albert!
Pb.!Ricardo!
Culto$Infantil$Samuel
M

$

$
Domingo'

Quarta-feira'
Oração/Estudo!Bíblico,!19h30!
(Estudo!sistemático!de!um!tema!
ou!livro!da!Bíblia!e!oração)!

$

NOME

1º! Davi!Cordeiro!N.!Bispo!da!Graça!
4! Víctor!Cintra!Afonso!
Selma!Rodrigues!da!Silva!
5! Patrick!dos!Reis!Amorim!
Gabrielly!Tomaz!Bonacorso!
6! Pb.!Luciano!e!Luciana!Bispo!(20!anos)!
8 André!Felipe!de!Oliveira!Soeiro!
15 Matheus!B.!R.!Alves!
17! Dca.!Aryette!de!Medeiros!Machado!
18! Moema!Filippi!da!Silva!
24! Pr.!Hilário!José!Bispo!da!Graça!
25! Samara!Santos!Garcia!Muniz!
26! Nilza!Sant'Anna!Henrique!
29! Lidiane!dos!Santos!Gimenes!
31! Marly!Buccos!dos!Santos!
'
'
'
'
'

“Não)andeis)ansiosos)de)coisa)alguma;)
em)tudo,)porém,)sejam)conhecidas,)
diante)de)Deus,)as)vossas)petições,)
pela)oração)e)pela)súplica,)com)ações)e)
graças”)(Filipenses)4.6).'

$

1ª'e'3ª'Sextas-feiras'
do'mês'
Vigília!de!Oração!
no!Templo,22h'

!

$

!

DIA

Ofícios$ $

Culto!Matutino,!9h!
Escola!Dominical,!10h!
Culto!Noturno,!19h!

$

!
!
!

ANIVERSARIANTES!DE!AGOSTO!

2ª'Sexta-feira'do'mês'
Oração!nos!Lares,!20h!

4ª'Sexta-feira'do'mês'
Noite!do!Descanso!!
Espaço!Machado,!20h!

Outros$Trabalhos$

Missionários$Entre$os$Ribeirinhos$–$Projeto$SEARA'

Pirenópolis$b$GO'

Pr.!César!Donizete!da!Silva!E!Dca.!Rosa!A.!Cintra!e!SiLva!
Instituto!Missionário!Palavra!da!Vida!M!Benevides!M!PA!
Tel.!(91)!8372M8551$

Pr.!Charles!Santana!Ferreira!
Rua!Tarumã,!Qd.!9!M!Lote!1!M!Vila!Cintra!M!Pirenópolis!
CEP!72.980M000!M!Tel.!(62)!8509M3477$

Santa$Maria$b$DF'

FlorianópolisbSC'

Pr.!Lúcio!Martins!S.!Neto!
QR!315,!Cj.!E,!Lt.!1!M!Santa!Maria!Norte!
CEP:!72545M500!M!Tel.!(61)!9622M2642$

Pr.!Sérgio!Henrique!e!Nilza!
Rua!Luiz!Gonzaga!Valente,!606!M!Coloninha!M!FlorianópolisMSC
Tel.!(48)!9933M8273$

Outras$Parcerias$
Mis.$Thiago$Costa$(Boa$VistabRR)$–$É!missionário!da!MEVA,!que!atua!junto!às!
comunidades!indígenas.!
Mis.$ Thatiane$ Silva$ –$ É! missionária! da! Mocidade! Para! Cristo! (MPCMDF),!
organização!que!tem!os!jovens!como!alvo!prioritário.$
Pr.$Bruno$Xavier$–!É!pastor!em!Ponte!de!Sor,!cidade!do!interior!de!Portugal,!
junto!à!Igreja!Congregacional!e!suas!congregações.!

Pr.$Carlos$Cunha$–$É!missionário!do!Departamento!de!Evangelização!e!Missões!e!
atua!em!Campo!Missionário!na!Cidade!de!MuriaéMMG.!
Pr.$ Rouzimério/Pra.$ Denise$ –$ Atuam! como! pastores! missionários! em! diversas!
igrejas/congregações!na!Espanha.!!
Missão$ ALEM$ (DF)$ –$ É! uma! associação! missionária! que! capacita! missionários! na!
tarefa!de!tradução!da!Bíblia!para!povos!não!alcançados!pelo!Evangelho.!!

Agenda$e$Datas$Magnas$2015$
Data$

16!ago!(dom)!
21!ago!(sex)!
19!ago!(qua)!
28!ago!(sex)!
29!ago!(sab)!
4!set!(sex)!
6!set!(dom)!
7!set!(seg)!

Horário$
10h45!
08h00!
M!
22h00!
M!
20h00!
M!
M!
M!
22h00!
19h00!
M!

Evento$
AGOSTO!
Assembleia!de!Membros!(definição!de!nomes!para!eleições)!
Reunião!de!Oração!de!Jovens!e!Adolescentes!
Domingo!Machado!(Missões)!
Vigília!de!Oração!
Início!da!Incursão!de!apoio!a!comunidades!ribeirinha!(AM)!
Noite!de!Descanso!
Término!!da!Incursão!de!apoio!a!comunidades!ribeirinha!(AM)!
Impacto!Evangelístico!na!Cidade!de!Santa!MariaMDF!
Dia!de!Vocações!(União!de!Adolescentes)!
SETEMBRO!
Vigília!de!Oração!
Culto!de!Santa!Ceia!
Feriado!pela!Independência!do!Brasil!

!
Primeira!Igreja!Evangélica!
Congregacional!de!Brasília!

SHCS$SQ$415$–$Templo$–$Asa$Sul$/$Plano$Piloto$
Brasília/DF$>$CEP$70298>400$
Tel.$(61)$3346>7866$/$3245>1739$
CNPJ:$00.371.427/0001>04$
www.iecbsb.org.br$–$pastor@iecbsb.org.br$
Facebook:$www.facebook.com/iecbsb$
Diretoria!da!Igreja!
Pastor>Presidente:$Hilário$José$Bispo$da$Graça$
Vice>Presidente:$Pb.$Jairo$Rodrigues$da$Silva$
Secretário>Geral:$Dc.$Albert$Iglésia$C.$dos$Santos$
Secretário$do$Patrimônio:$Crístian$C.$Fernandes$
1o$Tesoureiro:$Ladário$Higino$de$Albuquerque$
2o$Tesoureiro:$Pb.$Jorge$Eduardo$S.$Bonacorso

