
  

 

Atividades  

dominicais: 

Reunião de oração: 17h 

Escola Bíblica: 17h30 

Culto: 19h 

 

 

Atividades  

semanais: 

Grupos Familiares, 

quintas-feiras, 

 às 20h 

 

 

 

Pastor: 

Vanderli Lima Carreiro 

 

 

 

Oficiais: 

Pb. Arnaldo C. Costa 

Pb. Luís A. Batista Melo 

Dc. Nilce do N. Leme 

Dc. Elias E. Pereira 

Dc.  Aparecida Quirino 
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Pastoral 

 Espera. A bênção virá! 

Há na Bíblia a história de uma mãe que muito desejava 
ver o progresso e a felicidade de um filho. Seu nome era 
Rebeca. Seus dois filhos gêmeos chamavam-se Jacó e 
Esaú. O pai de ambos era o patriarca Isaque. A história 
está registada em Gênesis 27.1-45. Uma leitura 
superficial do texto pode nos levar a concordar com 
aquele dito popular: “Deus escreve direito por linhas 
tortas”. Mas esse capítulo bíblico não nos ensina isto 
nem esse provérbio é uma afirmação teológica correta. 
O que aprendemos com o texto é que os homens, quase 
sempre, andam por linhas tortas e Deus, por Sua muita 
misericórdia, mostra-lhes como andar por caminhos 
retos.  

Uma promessa lhe havia sido feita por ocasião do 
nascimento dos filhos: “...e o mais velho servirá ao mais 
moço”. Rebeca depositava tanta confiança na palavra 
prometida, que até se sujeitou a ser alvo de maldição 
para vê-la cumprida: “Caia sobre mim essa maldição, 
meu filho...”, disse ela. Outra razão por que desejava que 
Jacó recebesse a bênção, e não Esaú, é porque o proce-
dimento de Esaú a aborrecia. Suas duas noras, esposas 
estrangeiras de Esaú, “se tornaram amargura de espíri-
to” para ela e o esposo. O seu julgamento de mãe e so-
gra era decisivo a favor do filho preferido, que devotava 
afeto aos pais e fidelidade às tradições da família. 

Mas Rebeca conspirou contra Isaque e induziu Jacó à 
mentira e ao engano, participando também dele. Por 
mais caridosos que sejamos, temos que reconhecer que 
Rebeca errou, que o seu procedimento não foi correto. 
Ela pecou. Não é e nunca foi vontade de Deus que o 
homem faça o mal, esperando que disso advenha o bem. 

DIA 

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 

REUNIÃO DE  
ORAÇÃO 

CRIANÇAS ATÉ 
10 ANOS ADOLESCENTES 

NOVOS  
CRENTES ADULTOS 

1 Pr. Vanderli Milena Alina -  Pr. Vanderli 

8 Daniel Milena Alina -  Pr. Vanderli 

15 Luís Quirino Milena Alina - Pr. Vanderli 

22 Osvaldo Milena Milena - Pb. Arnaldo 

29 Dc. Elias Milena Milena  Pb. Luís 

DIA DIACONIA 
GRUPOS FAMILIARES 

DIA LOCAL/RESIDÊNCIA DIRIGENTE 

1 Dc. Elias/Dc. Nilce 5 Elias e Milena Dc. Elias 

8 Dc. Cida/Luís Quirino 12 Daniel e Crislene Daniel 

15 Dc. Nilce/Flávio 19 Luís e Nilce Pr. Vanderli 

22 Dc. Cida/Luís Quirino 26 Flávio e Zoraide Alina 

29 Dc. Elias/Flávio    

DIA 

CULTO DOMINICAL 

CRIANÇAS ADOLESCENTES DIRIGENTE MÚSICA PREGADOR 

1 Milena Culto Pb. Luís Pb. Luís Pr. Vanderli 

8 Charmayne Alina Dc. Elias Pb. Luís Pb. Vanderli 

15 Charmayne Alina Pb. Arnaldo Pb. Luís Pr. Vanderli 

22 Elaine Milena Pb. Luís Pb. Luís Pr. Vanderli 

29 Elaine Milena Pb. Arnaldo Pb. Luís Pb. Arnaldo 

http://www.iecc.org.br
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ATIVIDADES DA ASPIC 

• A Secretaria de Educação Religiosa e 
Publicações (SERP), da ASPIC, promoveu 
um Simpósio sobre “A Relevância da 
Escola Dominical nos tempos atuais” 
para o qual todos os membros das Igre-
jas foram convidados, em especial os 
que atuam na área da Educação na Es-
cola Bíblica Dominical. Esse evento 
ocorreu no dia 3 de agosto na IEC Jar-
dim dos Ipês. O Pr. Vanderli e a Profa. 
Alina participaram como preletores.  

•  No dia 17 de agosto, na Igreja do Ipi-
ranga, em Ribeirão Preto, houve o culto 
de gratidão a Deus pelo 164º aniversá-
rio da UIECB. O Pr. Vanderli foi o prega-
dor na ocasião, e além da sua esposa, a 
Alina, acompanharam-no o Dc. Elias e a 
sua esposa, Milena. Pastores e irmãos 
de Igrejas da Associação estiveram pre-
sentes. O que ocorreu de desagradável 
foi não terem chegado os 46 irmãos de 
São Paulo, devido a uma avaria no ôni-

bus que os levava para a Igreja em 
Ribeirão Preto. 

• Encontro das Mulheres e Homens, 
que ocorrerá no dia 14 de setembro, 
das 9 às 17 horas. Local: Chácara Flo-
resta em São Bernardo do Campo -SP. 
Preletora para as mulheres: Missioná-
ria Elaine. Preletor para os homens: Pr. 
e Missionário Walace. A taxa do en-
contro é de R$ 100,00 por pessoa, com 
direito à refeição e participação da es-
trutura de lazer que a Chácara oferece.  

 
CESTAS DE ALIMENTOS 
Continuamos a ajudar algumas famílias 
mais carentes com uma cesta de ali-
mentos básicos. Participe, com alegria, 
dando mensalmente a sua contribui-
ção em alimentos não perecíveis. Se há 
alguma dúvida quanto ao que pode 
trazer e outros detalhes sobre como 
participar, procure um dos diáconos 
para ser informado. 

ESCOLA DOMINICAL 
Deseja saber mais sobre a doutrina 
dos Congregacionais brasileiros? Com-
pareça à Classe de Jovens e Adultos na 
Escola Dominical. Para  a maioria dos 
alunos será um estudo feito pela pri-
meira vez. No próximo domingo a 
lição será sobre “A Trindade Divina”. 
Os interessados em participar devem 
solicitar ao Pr. Vanderli uma revista, 
com os estudos dos Artigos 1º ao 14º. 
Os demais Artigos, do 15º ao 28º, se-
rão estudados na série seguinte. 

 
DIA DA FAMÍLIA 
Consta no nosso calendário uma ativi-
dade para o dia 7 de setembro. Infor-
mações serão dadas no tempo dos 
avisos no culto. 

 
OFERTA DE MISSÕES 
A oferta de Missões levantada no mês 
de Julho, no valor de R$ 720,00, foi 
enviada para o Miss. Jacó da Silva Pei-
xoto, que trabalha no campo congre-
gacional de Canavieiras, Bahia. Ore-
mos pelo trabalho desse missionário.  

 
ASSEMBLEIA GERAL 
Esta Assembleia, marcada para o dia 
22 deste mês, terá o caráter de ordi-
nária e de extraordinária: uma e em 
seguida a outra. Todos os membros da 
Igreja estão convocados e devem com-
parecer. O horário é o de costume: 
8h30, com o café da manhã. A agenda 
da Assembleia Extraordinária inclui a 
eleição de diáconos, a definição do 
mandato dos oficiais da Igreja e do 
Pastor. Compareça. Sua participação é 
um dever assumido com a Igreja. 

 

DE NASCIMENTO 
  6 - Natividade Alves Rodrigues 
11 - Vanderli Lima Carreiro 
13 - Marcos Roberto Nunes da Silva 
16 - Ubirajara Pereira da Silva 
17 - Jonathan Müzel 
18 - Maria Aparecida Riter Quirino 
23 - Luís Antônio Batista de Melo 
23 - Regina Dias S. B. Melo 
 
 

“Perto está o Senhor dos que o invo-
cam, de todos os que o invocam em 

verdade” (Sl 145.18) 
 

 

 

DE GRATIDÃO:  
• Pela misericórdia de Deus manifesta-

da na cura de pessoas pelas quais 
oramos. 

• Pela graça de Deus em sustentar 
física e espiritualmente os membros 
da Igreja. 

• Pela paz que gozamos, apesar da 
violência e insegurança ao nosso 
redor. 

 
DE PETIÇÃO:  
• Pelo crescimento espiritual e numé-

rico da Igreja. 

• Pelo governo do nosso País. 

• Por conversão a Cristo de vizinhos e 
parentes  ao Evangelho. 

• Pelas programações da Igreja, con-
forme anunciadas.  

A conspiração, a mentira e o engano são atitudes próprias dos homens que vivem 
nas trevas, não dos filhos da luz, os quais desejam fazer a vontade de Deus.  

Rebeca teve logo essa amarga experiência: viu seus filhos odiarem-se com ódio 
mortal. Provavelmente não mais pôde ver o seu filho amado e viveu seus últimos 
dias na companhia solitária do marido cego. 

Rebeca deveria esperar. O Senhor não falharia!. A Sua Palavra garante que “os 
dons e a vocação de Deus são irrevogáveis” (Rm 11.29). Ela não soube descansar na 
providência divina e resolveu levar a efeito, a seu modo, o cumprimento da 
promessa de Deus.  

O Senhor é controlador do tempo e dos acontecimentos. Ele sabe quando 
abençoar e quando deixar de abençoar. Só Ele pode perceber o momento certo de 
fazer cumprir as Suas promessas. Quanto a nós, o que nos compete é esperar. 

 
Pr. Vanderli 


