
Confiar na bondade soberana de Deus nos ajuda a saber como responder a todas 
as alegrias e provações da vida. Quer estejamos tendo um dia bom ou um dia ruim, 
sempre há um meio de glorificar a Deus. Assim o pregador diz: “No dia da 
prosperidade, goza do bem; mas, no dia da adversidade, considera em que Deus 
fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir 
depois dele.” (Ec 7:14).
Alguns dias são cheios de prosperidade: o sol está brilhando, os pássaros 
cantando, há comida na mesa e dinheiro no banco. Se há trabalho a fazer, é o tipo 
de trabalho que você gosta de fazer. Se está tirando o dia de folga, você pode 
gastá-lo da maneira que deseja, com as pessoas que você ama. Todo dia assim é 
um presente de Deus que nos chama para nos alegrarmos.
Mas nem todo dia é assim. Alguns dias o sol não está brilhando, os pássaros não 
estão cantando e nada parece estar certo com o mundo. Pode haver comida na 
mesa, mas não há dinheiro no banco. O trabalho é uma chatice, as férias são 
entediantes, e você pode sentir que não tem um amigo no mundo. No entanto, este 
dia também é um dia que vem da mão de Deus, um dia que está sob seu controle 
soberano. O Pregador não tem o ânimo para nos dizer para sermos alegres em um 
dia tão difícil, mas ele nos chama a uma sábia consideração dos caminhos de Deus. 
Quando a adversidade chegar, reconheça que também este é o dia que o Senhor 
fez: “temos recebido o bem de Deus”, perguntou Jó no dia de sua adversidade, “e 
não receberíamos também o mal?” (Jó 2:10). Não, devemos reconhecer que os dias 
bons e maus vêm das mãos de Deus.
O Pregador diz ainda que é impossível para nós saber o que acontecerá no futuro. 
Considerando o que ele disse no início do versículo 14, podemos supor que os 
justos são os que prosperam, enquanto os maus sempre sofrem adversidades. No 
entanto, às vezes ocorre exatamente o oposto: os justos sofrem adversidades, 
enquanto os ímpios prosperam. Assim, é impossível para nós prever o que 
acontecerá nos próximos dias. Como o pregador diz, “para que o homem nada 
descubra do que há de vir depois dele.” (Ec 7:14). Não temos como saber se os 
próximos dias nos trarão mais prosperidade ou mais adversidade.
Viver com esse tipo de incerteza não precisa nos causar ansiedade ou desespero; 
antes, deve nos ensinar a deixar nosso futuro nas mãos de Deus. A maioria de nós 
prefere controlar o próprio destino. Em vez disso, devemos confiar nossas vidas ao 
cuidado amoroso de nosso Deus soberano. Se fizermos isso, estaremos bem 
preparados tanto para os dias bons como para os maus. Em seus comentários 
sobre esse versículo, Martinho Lutero deu o seguinte conselho pastoral: “Aprecie as 
coisas presentes de tal maneira que você não baseie sua confiança nelas, como se 
elas durassem para sempre… mas reserve parte do coração para Deus, para que 
seu coração possa suportar o dia da adversidade.” [1]

Tudo isso é parte do que significa “considerar a obra de Deus”. Quando o Pregador 
nos diz para “considerar”, ele está nos dizendo para fazer algo mais do que 
simplesmente ver o que Deus fez. Ele está nos dizendo para aceitar o que Deus fez 
e se render a sua vontade soberana. Ele está nos dizendo para louvar a Deus por 
toda a nossa prosperidade e confiar em Deus através de todas as adversidades. O 
puritano Richard Baxter disse bem: “Aceite o que Ele dá, / E louve-o ainda, / 
Passando por bonança ou doenças, / Aquele que sempre vive.” [2]

[1]Martin Luther, “Notes on Ecclesiastes,” in Luther’s Works, trans. and ed. by Jaroslav Pelikan, 56 vols. (St. 
Louis, MO: Concordia, 1972), 15:120.

[2]Richard Baxter, quoted in Derek Kidner, The Message of Ecclesiastes, The Bible Speaks Today (Downers 
Grove, IL: InterVarsity, 1976), 68.
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Título: Isso muda tudo: 
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transforma a vida de 
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Autor: JJaquelle Crowe  
Editora: FIEL

Título: Descrições e 
Prescrições: uma perspectiva 
bíblica sobre os diagnósticos 
e medicamentos psiquiátricos. 
Autor: Michael R. Emlet 
Editora: Peregrino 

Philip Ryken

CLASSE de CATECÚMENOS

A classe de catecúmenos é formada por 
aqueles que se preparam para professar a fé 
e/ou receber o batismo. Havendo interesse, 
solicitamos que procure o Pastor.
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FRASE para REFLETIR

“Para o cristão biblicamente correto, não 
existem ocupações ‘sacras’ e ‘seculares’, e 
sim obedientes e desobedientes”. 

PASTOR
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Pr. Nilson Ribeiro Luz Júnior

Pr. Filipe Fontes
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ESCOLA de MÚSICA
As atividades da Escola de Música da IPUFÓ 
retomarão as suas atividades no início de 
fevereiro. Os interessados devem procurar o 
Pb. Vanderlei.

AGENDA da IGREJA

05/01: Reunião de Oração às 08:00 na igreja. 
06/01: Ceia do Senhor no Culto Vespertino às 
18:30.  
09/01: Reunião de Oração às 20:00 na igreja.
19/01: Reunião de Oração às 08:00 na igreja. 
30/01: Reunião de Oração às 20:00 na igreja. 

CLUBE do LIVRO
O texto atual deve ser o seguinte: O nosso 
próximo encontro do Clube do Livro será no 
dia 02/02, às 17:30 na Igreja. Será o primeiro 
encontro de 2019. O livro que servirá de base 
para o nosso bate papo é um clássico da 
literatura mundial: “Crime e Castigo”, de 
Fiodor Dostoievski. Além do nosso bate 
papo, sempre tem um lanche delicioso e 
comunhão. Venha participar conosco! Você é 
muito bem-vindo!

CALENDÁRIO DE ORAÇÃO PELAS 
AUTORIDADES DA NAÇÃO BRASILEIRA

“Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de 
súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em 
favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos 
os que se acham investidos de autoridade, para que 
vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e 
respeito.” (1Tm 2.1-2). 
Paulo nos instrui a orar pelas autoridades, a fim de 
tenhamos uma sociedade pacífica e com liberdade 
religiosa, na qual os cristãos podem viver de forma 

Os pedidos de oração devem ser dirigidos ao 
Pr. Nilson.

MOTIVOS ESPECÍFICOS de ORAÇÃO

MOTIVOS de ORAÇÃO

Grupos familiares
Sociedades Inter. e Departa. da Igreja
Missionários
Coral e Equipe de louvor
Escola Dominical e Culto Público
Vizinhança e afastados
Evangelização
Grupo de Teatro “RE9”
Oficiais da Igreja
Famílias da Igreja
Desempregados

1)
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

nilsonribeiroluz@yahoo.com.br ANIVERSÁRIO do MÊS

Maria de Jesus França Campos
Geni Martins Lima
Marli Camargo Soares Nunes Ribeiro
Cassia Caetano Torres
Mariana de Araujo Silva
Aluana Marjan Barboza de Moraes
Guilherme Barboza de Moraes
José Fernandes Batista
Caitano Alves Costa
Thais Terra Ciaccio
Azarias Braga
Eunice Martins Lima
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Jussara Iunes
Denis Rodrigues Siqueira
Andréia Oliveira Pinto Ribeiro
Agnailda da Silva
Nadir de Oliveira Terra
Pedro Queiróz Lima

03
06
10
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12
14
14
14
15
16
18
18
19
19
21
22
23
24
30
30

D. Vivian: saúde
D. Margarida: neto Otávio
Tite: saúde
D. Margarida: saúde
Angelina: saúde
Nilma: saúde da mãe
Srª.Geni: filhos
D. Alvina: saúde
Vânia: saúde
Ellen (cunhada do Pb. Rogério): saúde
Sr. Júlio: saúde
Dona Odila (mãe da Marli): saúde
José Barbosa (tio da Silvany): saúde
Maria José (irmã da Maria do Carmo): saúde
Edimar (irmão da Silvany): saúde
Dona Dalva, mãe do Sr. Dorisvaldo: saúde. 
Fernando Lianza e família: saúde e orientação.
Jéssica ( sobrinha do Pb. Rogério)
Dona Antonieta, pela sua saúde.

tranquila e mansa, com toda piedade e respeito (1Tm 
2.1-2). Também temos o encorajamento de Deus de 
interceder pelo bem e pela paz de nossa nação (1Cr 
7.14; Jr 29.7).
Assim, convidamos você e sua casa a se unirem a nós 
em oração pelas autoridades de nossa nação. É com 
entusiasmo e alegria que apresentamos um calendário 
de oração para intercedermos pelas três esferas de 
poder (Executivo, Legislativo e Judiciário) e governo 
(Federal, Estadual e Municipal) neste novo ano que se 
inicia.
O calendário possui 31 dias e pode ser utilizado no 
primeiro mês deste ano, bem como de forma mensal.
Calendário de Oração pelas Autoridades da Nação 
Brasileira
Que as autoridades deste país em suas três esferas de 
poder (Executivo, Legislativo e Judiciário) e governo 
(Federal, Estadual e Municipal):
Dia 1: Tenham pleno conhecimento da vontade de 
Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual: 
“Por esta razão, também nós, desde o dia em que o 
ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que 
transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, 
em toda a sabedoria e entendimento espiritual.” (Cl 1.9)
Dia 2: Vivam de modo digno do Senhor, frutifiquem em 
boas obras e cresçam no pleno conhecimento de 
Deus: “A fim de viverdes de modo digno do Senhor, 
para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa 
obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus.” (Cl 
1.10)
Dia 3: Façam tudo no temor do Senhor: “Tudo quanto 
fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o 
Senhor e não para homens, cientes de que recebereis 
do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o 
Senhor, é que estais servindo.” (Cl 3.23-24)
Dia 4: Possam ter arrependimento dos pecados da 
nação: “Temos procedido de todo corruptamente 
contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem 
os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, 
teu servo.” (Ne 1.7)
Dia 5: Tenham boas relações com governantes de 
outras nações: “Ah! Senhor, estejam, pois, atentos os 
teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos 
que se agradam de temer o teu nome; concede que 
seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê 
perante este homem.” (Ne 1.11)
Dia 6: Sejam homens que se importem em reedificar a 
nação.
“Então, lhes disse: Estais vendo a miséria em que 
estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas, 
queimadas; vinde, pois, reedifiquemos os muros de 
Jerusalém e deixemos de ser opróbrio.” (Ne 2. 17)
Dia 7: Testemunhem de Deus para fortalecer o povo: “E 
lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera 
comigo e também as palavras que o rei me falara. 
Então, disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos. E 
fortaleceram as mãos para a boa obra.” (Ne 2.18)
Dia 8: Sejam constantes no temor do Senhor: “O temor 
do SENHOR é o princípio da sabedoria; revelam 
prudência todos os que o praticam. O seu louvor 
permanece para sempre.” (Sl 111.10)
Dia 9: Reedifiquem a nação brasileira: “Estais vendo a 
miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as 
suas portas, queimadas; vinde, pois, reedifiquemos os 
muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio.” (Ne 
2.17)
Dia 10: Guardem seu coração do mal: “Sobre tudo o 
que se deve guardar, guarda o coração, porque dele 
procedem as fontes da vida.” (Pv 4.23)
Dia 11: Sejam homens obedientes ao Senhor e que 
sejam fortalecidos e corajosos para o mandato de 
governo: “Somente seja forte e muito corajoso! Tenha 
o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo 
Moisés ordenou a você; não se desvie dela, nem para 
a direita nem para a esquerda, para que você seja 
bem-sucedido por onde quer que andar.” (Js 1.7)
Dia 12: Governem baseados na verdade: “Não tires 
jamais de minha boca a palavra da verdade, pois 
tenho esperado nos teus juízos.” (Sl 119.43)
Dia 13: Tenham sabedoria do alto para discernir e 
guardar seu coração das mentiras e acusações: 
“Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? 
É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É 
Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem 
ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também 

16/01
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Tite e Leila 
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Albânia

intercede por nós.” (Rm 8.33-34)
Dia 14: Estejam revestidos da armadura de Deus: 
“Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar 
firmes contra as ciladas do Diabo, pois a nossa luta 
não é contra seres humanos, mas contra os poderes e 
autoridades, contra os dominadores deste mundo de 
trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões 
celestiais (Ef 6.11-12)
Dia 15: Confiem suas petições ao Deus 
Todo-Poderoso e esperem nele: “De manhã, Senhor, 
ouves a minha voz; de manhã te apresento a minha 
oração e fico esperando.” (Sl 5.3)
Dia 16: Recebam do Senhor saúde física, espiritual e 
emocional: “Amado, acima de tudo, faço votos por 
tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a 
tua alma.” (3Jo 1.2)
Dia 17: Resistam aos desejos corruptos de seus 
corações: “Não vos sobreveio tentação que não fosse 
humana; mas Deus é fiel e não permitirá que sejais 
tentados além das vossas forças; pelo contrário, 
juntamente com a tentação, vos proverá livramento, 
de sorte que a possais suportar.” (1Co 10.13)
Dia 18: Sejam misericordiosos: “Ele te declarou, ó 
homem, o que é bom e que é o que o SENHOR pede 
de ti: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia.” 
(Mq 6.8)
Dia 19: Sejam amigos de Deus: “Pois que grande 
nação há que tenha deuses tão chegados a si como o 
Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o 
invocamos?” (Dt 4.16)
Dia 20: Sejam homens de oração: “Orai sem cessar.” 
(1Ts 5.17)
Dia 21: Possam confiar a Deus suas demandas 
governamentais e descansar na soberania de Deus: 
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, 
porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas 
petições, pela oração e pela súplica, com ações de 
graças.” (Fp 4.6)
Dia 22: Lutem para que a nação tenha paz: “Ora, o 
Senhor da paz, ele mesmo, vos dê continuamente a 
paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com 
todos vós.” (2Ts 3.16)
Dia 23: Governem administrando o direito e a justiça 
a todo o povo: “Davi reinou sobre todo o Israel, 
administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. 
(1Cr 18.14)
Dia 24: Busquem os conselhos do Senhor para 
governar a nação brasileira: “Vamos depressa suplicar 
o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos; 
eu também irei. Virão muitos povos e poderosas 
nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos 
e suplicar o favor do Senhor.” (Zc 8.21-22)
Dia 25: Sejam alvo da oração do povo brasileiro: 
“Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, 
orações, intercessões e ações de graças por todos os 
homens; pelos reis e por todos os que exercem 
autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e 
pacífica, com toda a piedade e dignidade.” (1Tm 1.2)
Dia 26: Governem com justiça: “O efeito da justiça 
será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança, 
para sempre.” (Is 32:17)
Dia 27: Sejam alvo de oração da Igreja de Cristo no 
Brasil: “Não cessamos de orar por vós, para que o 
nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e 
cumpra com poder todo propósito de bondade e obra 
de fé.” (2Ts 2.11)
Dia 28: Tenham um coração perdoador: “Senhor, até 
quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu 
lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus: 
Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes 
sete.” (Mt 18.21-22)
Dia 29: Orem com o espírito e com a mente: “Que 
farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei 
com a mente; cantarei com o espírito, mas também 
cantarei com a mente.” (1Co 14.15)
Dia 30: Arrependam-se do mal em seu coração e 
recebam perdão de Deus: “Se confessarmos os 
nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os 
pecados e nos purificar de toda a injustiça.” (1Jo 1.9)
Dia 31: Estabeleçam o direito e a justiça: 
“Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha; 
porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu 
direito como luz dos povos.” (Is 51.4)

Por Renata Gandolfo


