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Pastoral

Nossos irmãos de Corinto – Parte 20 (Imoralidade)
“...andais ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio
quem tamanho ultraje praticou?” (1Co 5.2)
O capítulo 5 da primeira epístola de Paulo aos coríntios é um registro muito triste para
uma Igreja. Paulo fala do pecado da imoralidade. Pior ainda, a Igreja não estava sensível ao
pecado. A soberba era tanta que pensavam poder conviver com o pecado. Não lamentavam,
iam administrando a imoralidade. Mas Paulo é enfático e decisivo em repreender o pecado e a
postura da Igreja diante daquele fato que sequer era tolerado entre os não crentes (1Co 5.1).
Vamos nos prolongar por alguns domingos falando sobre o que Paulo fez para corrigir
essa falha gravíssima da Igreja. De antemão, aconselho a cada membro da Igreja de Cristo a,
em primeiro lugar, cuidar da sua própria vida, para não pecar. No capítulo 10, ao expor o
pecado de Israel no passado, Paulo diz que “Aquele, pois, que pensa estar de pé veja que não
caia” (1Co 10.12).
Em segundo lugar, aconselho a todos a estarmos sempre em oração para Deus nos livrar
do pecado oculto nas vidas de irmãos que comungam conosco, mas trazem dano a todo o
corpo com práticas pecaminosas. Essa é uma oração que faço sem cessar. Não raramente,
Deus nos revela o mal para que nos livremos imediatamente das consequências que todo
pecado traz ao Corpo de Cristo. Oremos incessantemente, pois o que não vemos Deus vê. E
Ele age em nosso favor.
Em terceiro lugar, ajudemo-nos uns aos outros. O que Paulo está fazendo no capítulo 5 é
ajudar aqueles irmãos a enxergarem o mal. Eles eram carnais. Quem anda na carne não
enxerga o pecado como pecado. É preciso que homens como Paulo ajudem outros a
enxergarem o dano que causam a si mesmos e à Igreja. Nossos irmãos de Corinto eram
carnais, portanto estava em relevo a fragilidade ao pecado, e pecado cada vez mais
desmedido, fora até dos padrões mundanos. Isso pode ocorrer com qualquer um que pensa
poder viver sem atenção permanente à Palavra de Deus. Quem fraqueja nas coisas de Deus
logo dará lugar ao pecado. Quem confia em si mesmo e caminha “com as próprias pernas”
logo experimentará a derrocada na vida. Era o que acontecia com os coríntios, que confiavam
mais na sabedoria humana do que em Deus.
Há muito na obra de Deus que depende de uma Igreja sadia. Quando uma Igreja local é
derrotada, todos os que dependem de sua capacidade espiritual são atingidos. Certa vez,
Jesus disse: “Ai do mundo, por causa dos escândalos; porque é inevitável que venham
escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo” (Mt 18.7).
Não sejamos como o mundo: um canal de escândalos.
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. Lembre-se 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 crialo, pois, se Deus nos deu tempo para coisas secundárias,
também deve nos ter dado para as principais, e
aproximarmo-nos dele é uma delas. Os demais compromissos
se sucederão com tranquilidade se você não se esquecer do
compromisso com Deus [Fonte: Liderança Espiritual segundo
Spurgeon].

Pirenópolis
Hoje o Pb. Wanderson está em Pirenópolis, iniciando uma
série de visitas que os oficiais farão para apoiar o trabalho
local. Oremos para que Deus guarde todos os irmãos que se
deslocarem para lá. Que tal se você se dispuser também para
acompanhar os oficiais da igreja? Fale com eles.

Impacto Evangelístico I
Ocorrerá no dia 29 de agosto, em Santa Maria-DF, 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.

Impacto Evangelístico II
Eis a programação do evento:
10h – 11h: louvor, oração e meditação na Palavra (Pr. Hilário)
11h – 12h30: orientações e treinamento
12h30 – 14h: almoço (UAF)
14h – 16h: saída de campo, evangelismo
16h – 18h: lanche (UAF) e banho
18h – 20h: culto ao ar livre (dirigentes: Pb. Luciano e Dc.
Gilberto; pregação: Pr. Albert; participação dos jovens da IEC
de Brasília no louvor)
Atenção! Toda a alimentação será gratuita, com exceção do
lanche após o culto, cuja arrecadação será revertida para a
congregação de Santa Maria. Será servido cachorro-quente e
refrigerante a R$ 3,00.

Impacto Evangelístico III
O Pr. Albert convoca uma
reunião com os irmãos Lucas,
Ladário e Flávia após a EBD,
para acertar detalhes do
evento.

Estudo Bíblico
Estamos
estudando
nas
quartas-feiras 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
“Quando os dias forem bons,
aproveite-os bem; mas, quando
forem ruins, considere: Deus fez
tanto um quanto o outro, para
evitar que o homem descubra
qualquer coisa sobre o seu
futuro” (Eclesiastes 7.14).

Noite do Descanso
Na próxima sexta-feira, às 20h,
na igreja. Venha orar um pouco,
meditar na palavra de Deus e se
confraternizar com os irmãos.
Os procedimentos são os de
praxe.

Viagem Missionária
Os irmãos que viajaram dia 19
para
as
comunidades
ribeirinhas no AM já mandaram
recado no WhatsApp. Estão
bem, mas devemos continuar
orando por eles. Dia 28 estarão
de volta.
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Cantina Missionária

Oremos por eles

Durante a ausência do Pb.
Jorge, a irmã Flávia está
responsável pela compra do
material da cantina.

Pelo Pb. Ricardo, que fará uma prova neste dia.

Assembleia

Pelos irmãos enfraquecidos na fé, para que Deus os fortaleça.

Na última reunião, foram
recebidos como membros os
irmãos Kevin Franklin, Juliete
Martins (Brasília-DF); Wellison
de Jesus, Lorinei de Oliveira,
Edileia de Oliveira, Renato da
Rosa, Maria Inês, Lídia
Carvalho,
Édson
Carlos,
Evanilse
Soares,
Jeane
Cristina, Elias Molina, Emília
Segória, Edenise de Brito,
Crislaine A. Gomes e Cecília
Maria (CM de Ladário-MS).
Sejam todos bem-vindos!
Também foram apresentados
os nomes dos irmãos que
concorrerão nas eleições de
setembro: a) para a Diretoria
Geral, Pb Jairo, como vicepresidente; Paulo Lima, como
secretário geral; Crístian,
como
secretário
de
Administração e Patrimônio;
Ladário, como 1º tesoureiro;
Pb. Jorge, como 2º tesoureiro;
b) para a Comissão de Exame
de Contas, Luciano Paz, Pb.
Ricardo, Róbson, Rodrigo,
Selma e Pb. Wanderson; e c)
para a Diretoria da Escola
Bíblica Dominical, Rafaela e
Michel, como superintendente
e vice-superintendente (de
acordo com o número de
votos que cada um receber;
Daniella
Lima,
como
secretária; e Raquel Villela,
como tesoureira.

Pela irmã Edlaine, esposa do Pr. Charles, que enfrenta problemas
de saúde e deverá ser submetida a uma cirurgia.

Pelo curso de Teologia às terças-feiras, para que Deus dê
consistência ao projeto, sabedoria à liderança e aos professores e
ânimo aos alunos, a fim de que tudo e todos prosperem.
Pelas congregações, pelos campos missionários e pelos obreiros
apoiados pela igreja.
Pela IEC de Cristalina.

O PASTOR DIVINO
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aquele que é o
nosso pastor é eterno, imutável e autoexistente. Ele é o
criador do universo e o Senhor da história. Ele é um pastor
divino, mas também pessoa. Ele nos ama, nos conhece e nos
chama pelo nome. Jesus é o bom pastor. Ele deu sua vida por
você. Ele se importa com você. Ele ama você. Ele é o grande
pastor que vive para você. Ele é o supremo pastor que voltará
para você. Ele conhece seu nome. Ele oferece a você provisão,
direção e companhia. Mesmo que você atravesse vales
escuros, ele estará com você. Mesmo que você enfrente
inimigos terríveis, ele dará vitória a você. Mesmo que a morte
mostre a você sua carranca, ele arrancará do seu coração todo
o medo. Jesus oferece agora uma mesa no deserto e depois
promete levar você a Casa do Pai, onde não haverá lágrima,
nem pranto nem dor. Jesus já é o pastor da sua vida? Entregue
agora mesmo sua vida a ele e receba dele paz, alegria e
salvação.
Hernandes Dias Lopes. Gotas de Esperança para Alma.
Z3 Editora e Livrarias, 2010, pág. 11

ESCALA DE SERVIÇOS E DONS

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO

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
Pr. Albert
Pr. Hilário
Pr. Albert
Pr. Hilário
Dc. Gilberto
Pb. Jairo
Pb. Ricardo
Pb. Wanderson
Daniel/Lídia Gimenes
Daniel/Lídia Gimenes
Adriano*
Adriano*
Letícia Telles
Gabrielly
Samuel
Dc. Aurélio
Selma/Gaby
Leylane e Flaviane
Cultinho infantil
Alexandra/Jéssica
Rafaela / Ozanilda
(*) – Comparecem ao ensaio do Ministério de Louvor, às 17h30
Porteiras e Porteiros de Oração (durante o culto noturno)
Das 19h00 às 19h20: Ilmair
Das 20h00 às 20h20: Ladário
Das 19h20 às 19h40: Ismael Torres
Das 20h20 às 20h40: Lídia Araújo
Das 19h40 às 20h00: Dca. Izabel
Das 20h40 às 21h00: Lídia Gimenes
(*) – Comparecem no ensaio do ministério de louvor aos domingos, às 17h30.

Outros Trabalhos da Semana
Quarta-feira
Sexta-Feira (20h)
Estudo Bíblico e Reunião de Oração
Noite do Descanso
Preletor do Estudo
Dc. Gilberto
Preletor
Dirigente
Dirigente da Oração
Rodrigo Moraes
Pb.
Som/Multimídia
Adriano/Letícia Telles
Pr. Albert
Wanderson
Culto Infantil Samuel
-

DIA

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).

Ofícios
Domingo

Quarta-feira

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

Oração/Estudo Bíblico, 19h30
(Estudo sistemático de um tema
ou livro da Bíblia e oração)

1ª e 3ª Sextas-feiras
do mês

2ª Sexta-feira do mês

Vigília de Oração
no Templo,22h

4ª Sexta-feira do mês

Oração nos Lares, 20h
Noite do Descanso
Espaço Machado, 20h

Outros Trabalhos
Missionários Entre os Ribeirinhos – Projeto SEARA

Pirenópolis - GO

Pr. César Donizete da Silva E Dca. Rosa A. Cintra e SiLva
Instituto Missionário Palavra da Vida - Benevides - PA
Tel. (91) 8372-8551

Pr. Charles Santana Ferreira
Rua Tarumã, Qd. 9 - Lote 1 - Vila Cintra - Pirenópolis
CEP 72.980-000 - Tel. (62) 8509-3477

Santa Maria – DF

Florianópolis-SC

Pr. Lúcio Martins S. Neto
QR 315, Cj. E, Lt. 1 - Santa Maria Norte
CEP: 72545-500 - Tel. (61) 9622-2642

Pr. Sérgio Henrique e Nilza
Rua Luiz Gonzaga Valente, 606 - Coloninha - Florianópolis-SC
Tel. (48) 9933-8273

Outras Parcerias
Mis. Thiago Costa (Boa Vista-RR) – É missionário da MEVA, que atua junto às
comunidades indígenas.
Mis. Thatiane Silva – É missionária da Mocidade Para Cristo (MPC-DF),
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 Muriaé-MG.
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
28 ago (sex)
29 ago (sab)
4 set (sex)
6 set (dom)
7 set (seg)
11 set (sex)
13 set (dom)
18 set (sex)
20 set (dom)

Horário
20h00
10h00
22h00
19h00
20h00
20h00
08h00
19h00

Evento
AGOSTO
Noite de Descanso
Término da incursão de apoio a comunidades ribeirinha (AM)
Impacto Evangelístico em Santa Maria-DF
SETEMBRO
Vigília de Oração
Culto de Santa Ceia
Feriado pela Independência do Brasil
Oração nos Lares
Domingo da Ação Social
Vigília de Oração
Reunião de Oração de Jovens e Adolescentes
Domingo Machado

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: Pr. Albert Iglésia C. dos Santos
Secretário do Patrimônio: Crístian C. Fernandes
1o Tesoureiro: Ladário Higino de Albuquerque
2o Tesoureiro: Pb. Jorge Eduardo S. Bonacorso

