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Pastoral

O perigo das riquezas deste mundo
Lc (18:18-23)
O texto que nos serve de referência não é mais uma parábola contada por Jesus
(obviamente, sem desmerecê-las) e também não é uma simples história de ficção registrada pelo
evangelista. Trata-se de um fato real que já acontecia nos tempos do Senhor e que, infelizmente,
vem se tornando mais constante nos dias atuais. Muitas pessoas se acham tão comprometidas
com os valores materiais deste mundo que acabam desprezando os valores morais e espirituais
do Reino de Deus. Elas acabam ganhando este mundo, mas também acabam perdendo a vida
eterna.
Você e eu sabemos o que significa ser um “homem importante” numa sociedade.
Geralmente, pessoas com esse atributo têm uma bela casa, uma boa fonte de renda, uma mesa
farta de comida, belas roupas, um bom carro etc. Um “homem importante” quase sempre não
tem contas atrasadas, problemas quando o filho fica doente (porque o leva nos melhores médicos
e melhores hospitais), problemas quando o gás acaba, o aluguel vence etc.
Entretanto aquele “homem importante”, apesar de ter uma admirável condição social, algo
ainda lhe faltava: a vida eterna (v. 18). Observe que ele pergunta exatamente para Jesus o que
deveria fazer para herdá-la. No fundo, ele (assim como você e eu) sabia que a vida não se resume
apenas ao que nossos olhos podem ver e nossas mãos podem tocar. Por trás daquela aparente
segurança, havia uma alma aflita e necessitada da certeza que só Jesus Cristo pode dar a qualquer
homem, seja ele importante ou não na sociedade em que vive.
Aquele “homem importante”, apesar de ser um religioso, não estava salvo da condenação
que há de vir sobre o mundo impenitente (v. 21). Jesus concordou com o fato de que ele, de fato,
observava os mandamentos da Lei de Moisés (v. 20). Desde sua juventude, ele praticava alguns
rituais, mas infelizmente não havia experimentado o novo nascimento. A regeneração não vem
por obras, mas pela fé no Filho de Deus e pela operação do Espírito Santo no coração do homem
arrependido. Só quem a experimenta pode amar a Deus acima de tudo e de todos.
Jesus aproveitou o diálogo para ensinar àquele “homem importante” os dois fundamentos
do Reino (v. 22): o amor a Deus e o amor ao próximo (Mc 12:30-31). Jesus promete que, ainda
nesta vida, por causa do Reino de Deus, receberemos mais do que tudo aquilo que deixamos e,
no futuro, herdaremos a vida eterna (Lc 18:29-30).
Infelizmente, a reação daquele “homem importante” não correspondeu ao que Jesus
esperava (v. 23). O homem ficou triste com o que ouviu de Cristo. Ao que parece, foi embora
chateado e não herdou a vida eterna, justamente o que lhe faltava. Será que você também vai
ficar triste, chateado com tudo o que leu e deixar este boletim de lado sem herdar a vida eterna?
Eu espero que não.
Pr. Albert Iglésia
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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
cria-lo, 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 esquecer o
compromisso com Deus [Fonte: Liderança Espiritual segundo
Spurgeon].

Pirenópolis-GO
Como não pôde ir na semana passada, 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
Agradecemos o empenho dos irmãos que se dispuseram a
participar do evento realizado ontem em Santa Maria. Que a
dedicação de vocês seja recompensada pelo Senhor da seara.

Reunião de Oficiais
O Pr. Hilário convoca os oficiais para uma reunião no dia 1º
de setembro (terça-feira), às 20h, na Igreja.

Assembleia de Membros

Martelando a Palavra
“Quem guarda a sua boca
guarda a sua vida, mas quem
fala
demais
acaba
se
arruinando.” (Provérbios 13:3)

Vigília de Oração
Será na próxima sexta-feira, às
22h, na Igreja. Venha orar
conosco e se fortalecer
espiritualmente. Com certeza,
você precisa orar.

Santa Ceia
No próximo domingo, durante o
culto noturno. A Dcª. Izabel e o
Dc. Gilberto ficam responsáveis
pela preparação da mesa.

Lídia Gimenes
Passou por uma operação na
última
quinta-feira,
pois
quebrou
o
braço
em
consequência de uma queda.
Graças a Deus, a cirurgia
ocorreu normalmente e ela
agora se recupera. A família
agradece as visitas e a oração
da Igreja.

Curso
Básico
Teologia

de

Conforme convocação feita já na última assembleia, a
próxima será realizada dia 13 de setembro (domingo) e tem
caráter especial. Nesse dia, teremos as eleições para o
exercício de 2016 e o referendo pastoral para o biênio
2016-2017. Não falte!

Aproveite as oportunidades que
a própria Igreja tem propiciado
para o cômputo de horas
complementares. Elas fazem
parte do currículo. Não deixe
tudo para a última hora.

Sejam Bem-Vindos!

Florianópolis-SC

A exceção do Pb. Jorge e da irmã Ednalva, já estão de volta os
irmãos que realizaram uma viagem missionária às
comunidades ribeirinhas no AM. Sejam todos bem-vindos!
Devem ter boas experiências a compartilhar conosco. Outras
viagens virão. Você pode ser o próximo participante.

No próximo final de semana, o
Pr. Albert e a irmã Flávia
estarão visitando os irmãos
daquele campo. Orem também
por essa viagem.
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Cantina Missionária
Durante a ausência do Pb.
Jorge, a irmã Flávia está
responsável pela compra do
material da cantina.

Oremos por eles
Pelas irmãs Rafaela e
Daniella, que estão grávidas,
para que a gestação seja
tranquila e as mamães e os
bebês tenham paz e saúde.
Pela irmã Edlaine, esposa do
Pr. Charles, que enfrenta
problemas de saúde e deverá
ser submetida a uma cirurgia.
Pelos irmãos enfraquecidos
na fé, para que Deus os
fortaleça.
Pela Dª. Juracy, mãe do
nosso irmão Ernesto, que
também enfrenta problemas
de saúde e na semana
passada
precisou
de
atendimento médico.
Pelas congregações, pelos
campos missionários e pelos
obreiros apoiados pela igreja.
Pela IEC de Cristalina e,
especificamente, pelo Pb.
Evaldo, que fará provas de
História Denominacional e
Eclesiologia Denominacional
no STCRJ, dia 2 de setembro.
Pelas famílias que estão
sendo abaladas por conflitos
nos próprios lares, a fim de
que
Deus
traga
paz,
restauração e fortaleça os
laços do matrimônio.

A Bíblia e a Ansiedade
Na Bíblia, a palavra “ansiedade” é usada de duas maneiras,
como uma preocupação salutar e como um estado mental de
aflição ou angústia.
Ansiedade como uma preocupação realista não é nem
condenada, nem proibida. Embora Paulo tenha escrito que ele
não estava ansioso (aflito) diante da possibilidade de ser
açoitado, de passar frio e fome ou perigos, ele afirmou que
estava ansioso (isto é, preocupado) a respeito do bem-estar das
igrejas. Esse interesse sincero pelos outros pressionava o
apóstolo diariamente, e tornou Timóteo “sinceramente
cuidadoso” também.
Ansiedade como aflição ou angústia pode ter sido o que o
salmista tinha em mente quando escreveu “Quando a ansiedade
já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha
alma” (Salmos 94:19). No Sermão do Monte, Jesus ensinou que
não devemos andar ansiosos (aflitos) acerca do futuro ou de
nossas necessidades básicas, como comida e roupa. Temos um
Pai celestial, disse Jesus, que sabe tudo o que necessitamos e nos
dará a provisão. Nas epístolas do Novo Testamento, Pedro e
Paulo repetem essa conclusão. “Não andem ansiosos por coisa
alguma”, lemos em Filipenses 4:6. Ao contrário, os cristãos
devem levar seus pedidos a Deus, em atitude de gratidão,
esperando receber “a paz de Deus, que excede todo o
entendimento” (v. 7). Podemos lançar toda a nossa ansiedade
sobre o Senhor, porque ele cuida de nós.
A ansiedade como aflição e angústia surge quando damos as
costas para Deus, pegamos nossos fardos e consideramos, pelo
menos com nossas atitudes e gestos, que temos que resolver
nossos problemas sozinhos. Em vez de reconheceremos a
soberania e o poder de Deus, e de buscar o seu reino e a sua
justiça em primeiro lugar (Mt 6:33), muitos de nós caímos presas
do pecado de confiar em nós mesmos e de nos preocuparmos
com as pressões que a vida nos impõe.
De acordo com a Bíblia, não há nada errado em enfrentar
honestamente os problemas da vida e tentar resolvê-los. Ignorar
o perigo é um erro tolo. Mas também é errado e doentio ficar
imobilizado pelo excesso de preocupação. Os problemas que nos
afligem devem ser apresentados a Deus em oração, pois ele pode
nos libertar do medo paralisante e da ansiedade,
capacitando-nos a cuidar de forma realista das nossas
necessidades e bem-estar, bem como do bem-estar do próximo.
Gary R. Collins. Aconselhamento cristão: edição século 21.
Vida Nova, 2004, págs. 91-92, com adaptações.

ESCALA DE SERVIÇOS E DONS

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO

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. Hilário
Pr. Hilário
Pr. Hilário
Pr. Hilário
Pb. Jairo
Pb. Luciano
Pb. Luciano
Dc. Gilberto
Daniel
Daniel
Adriano*
Paulo Lima
Gabrielly
Júlia
Dc. Aurélio
Renan
Leylane e Flaviane
Cultinho infantil
Consultar a Escala
Rafaela / Ozanilda
(*) – Comparecem ao ensaio do Ministério de Louvor, às 17h30
Porteiras e Porteiros de Oração (durante o culto noturno)
Das 19h00 às 19h20: Mara
Das 20h00 às 20h20: Nice
Das 19h20 às 19h40: Ozanilda
Das 20h20 às 20h40: Lina
Das 19h40 às 20h00: Mylene
Das 20h40 às 21h00: Paulo Araújo
(*) – Comparecem no ensaio do ministério de louvor aos domingos, às 17h30.

Outros Trabalhos da Semana
Quarta-feira
Sexta-Feira (22h)
Estudo Bíblico e Reunião de Oração
Vigília de Oração
Preletor do Estudo
Pr. Albert
Preletor
Dirigente
Dirigente da Oração
Ozanilda
Pb.
Som/Multimídia
Ernesto/Flaviane
Pb. Luciano
Wanderson
Culto Infantil Samuel
-

DIA
NOME
1º Edlaine Gomes da Silva Ferreira
Rachel Machado Calaço
4
Patrícia Henrique dos Santos Batista
6 Dcª. Maria Izabel E. de Albuquerque
Luciana de Medeiros Machado Pinzan
8
Dca. Shirley Cordeiro N. da Graça
Cristina Delmontes Pereira de Jesus
9
Ana Lima de Fontes
Almyr Sousa Cintra Afonso
12
Arthur Farias dos Santos
13 Pb. Wanderson Lima de Amorim
Pr. Hilário e Dcª. Shirley Graça (24 anos)
14
Lauren Arais Soares
Pb. Luciano José Bispo da Graça
15
Rodrigo e Nícia Souza (9 anos)
16 Rosana Fontes Moreira
17 Diego José Fernandes Cabral
18 Talita Alves Rodrigues Lourenço
19 Evanilse Soares de Almeida
21 Francisco e Uilma Rodrigues (5 anos)
Pb. Jorge Eduardo Souza Bonacorso
24
Julianne Menezes Smith
25 José Uilas e Paula Albuquerque (3 anos)

Aos aniversariantes, 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

Horário

4 set (sex)
6 set (dom)
7 set (seg)
11 set (sex)
13 set (dom)
15 set (ter)
18 set (sex)

26 set (sáb)

22h
19h
20h
20h
20h
8h
19h
8h – 12h

6 out (ter)
12 out (seg)
15 out (qui)

20h
-

20 set (dom)

Evento
SETEMBRO
Vigília de Oração
Culto de Santa Ceia
Feriado pela Independência do Brasil
Oração nos Lares
Domingo da Ação Social
Início das aulas de Panorama Bíblico do NT (curso de Teologia)
Vigília de Oração
Reunião de Oração de Jovens e Adolescentes
Domingo Machado
Geografia/Arqueologia Bíblica (matéria eletiva do curso de Teologia)
OUTUBRO
Início das aulas de Teologia Bíblica do AT (curso de Teologia)
Dia das Crianças
Dia do Professor
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