
 

 

 

  

Pastoral 

TEMPO PARA DEUS VERSUS TEMPO PARA O MAL 

 

Certo dia, crianças de uma escola receberam a tarefa de redigir um texto descrevendo 
Deus e o mal. Uma menina pegou sua folha de papel, seu lápis, e logo começou a escrever sobre 
Deus. Ela passou um bom tempo escrevendo sobre o primeiro assunto e quando ia começar a 
rascunhar sobre o outro, a campainha soou. Como não tinha mais tempo para escrever, resumiu 
tudo numa linha: Não tenho tempo para o mal! Esta simples afirmativa traz importantes lições 
sobre o nosso tempo para com Deus e para com o mal. 

É possível que no início deste novo ano, muitos já estejam reclamando do tempo, 

afirmando que não tem tempo para nada. Certamente, há diversos fatores que realmente tomam 

muito do nosso tempo, mas o problema está quando alguém que diz não ter tempo, arruma um 

tempinho para fazer aquilo que sabe que não deveria fazer. 

No Evangelho de Lucas há uma frase muito interessante: “Lembrai-vos da mulher de Ló” 

(Lc. 17:32). Jesus, conversando com seus discípulos sobre as responsabilidades do Reino, ressalta 

o exemplo negativo de uma mulher que resolveu “dar um tempinho” para o mal. Deus iria 

destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa de seus pecados, mas salvaria Ló e sua família. 

A ordem era para fugir da cidade imediatamente, não olhando para traz. A mulher de Ló, no 

momento em que Deus enviou fogo do céu para consumir aquelas cidades, desobedeceu a 

ordem, olhando para traz e a consequência foi imediata – transformou-se numa estátua de sal 

(Gn 19). 

 Com este texto aprende-se que dar um tempinho para o mal é algo muito perigoso, por 

isso deve ser evitado.  Aquele que vive na busca pelos seus próprios interesses está enganando 

a si mesmo, esquecendo que um dia terá que prestar contas de tudo o que fez. Qual foi a história 

que essa mulher deixou para a sua posteridade?  Uma história de vergonha e morte e isso tudo 

por querer dar um tempinho para o mal.  

Vivemos num tempo em que ninguém pode perder tempo. Se não 

trabalha não come, se não estuda não apreende, se não cuida... Da mesma 

forma, para os crentes verdadeiros, não deveria haver espaço para perder 

tempo com o mal. A palavra de Deus admoesta: “Bem-aventurado os que 

guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo tempo” (Sl 106.3). Queres 

ser bem-aventurado, feliz, andes na retidão e jamais perca, mesmo que seja 

um tempinho, para o mal.  

Que Deus dê a Igreja de Nova Vida de Águas Claras uma semana de 

vitória contra o mal!                   

 

 Pr. Eliézer Souza 
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Aniversariantes 

 Nova Vida 
 

06/02 Kesia Alessandra F C Costa 

10/02 Dimy Ricardo C. da Silva   

12/02 Gesiane Farias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastor Titular 

Pr. Marcelo Santana  

 

Pastores Auxiliares 

Pra. Kareen Magalhães 

Pr. Márcio Batista 

Pr. Eliézer Souza 

Pr. Roberto Braz 

Pra. Izabel Costa 

Diáconos 

Dcs. Alexandro e Kézia Lima 

Dcs. Edilênio e Diva Souza 

Dca. Fabiana Bandeira 

Dca. Kezia Costa 

Dcs. Thiago e Gabriela 

 
Diaconisa Emérita 

Dca. Adésia 

Nota: Informações para o 

boletim devem ser repassadas 

até quarta-feira. 
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Expediente 

Curiosidades Bíblicas 

 
- A palavra Bíblia vem do grego, através do latim 

BIBLOS e significa: Livros. 

- No idioma hebraico que foi usado na maior parte 

do antigo testamento o alfabeto só usa consoantes 

e é lido da direita pra esquerda. 

- A palavra Fé só aparece 1 vez em todo o antigo 

testamento (Habacuque 2:4), já no novo 

testamente aparece mais de 240 vezes. (Versão 

Almeida Atualizada) 
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 Fique ligado 

nos dias e horários 

dos nossos Grupos 

e se ainda não se 

vinculou a um, não 

deixe de fazer 

parte. 

 

Nossos Grupos e horários: 

1. Segunda-feira 
GV Ebenézer – Pr. Marcelo e Pra. Kareen 
GV Som –  Edilênio e Diva 

2. Terça-feira 
GV Aprisco: – Pr. Roberto e Rosália, 
GV Mais Vida – Mariana 

3. Quarta-feira  
GV Kairós – Pr. Eliézer e Cris 
GV Koynonia – Alex e Kézia 
GV Aos Pés da Cruz – Thiago e Gabriela 

4. Sexta-feira 
GV Conectados (Adolescentes e Jovens)    
–  Pr. Marcelo, Pra. Kareen e Pr. Márcio 
 
 

 

Grupo de Vida 
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Trabalhos Semanais  

Domingo        9h30 às 11h – Escola Bíblica Dominical. 

           10h às 11h – EBD para as crianças.  

           10h às 11h – Adolescentes e Jovens de 12 a 24 anos 

            19h às 20h30 – Culto de Celebração e Culto Infantil  

2ª a 6ª feira    Grupo de Vida 

5ª feira  20h às 21h – Culto de Adoração e Intercessão. 
 

 inovavida  igrejadenovavidadeaguasclaras - www.inovavida.com.br 

Intercessão  

 

Igreja: Projetos da INVAC para 2022; Líderes: Sabedoria e discernimento no serviço do Senhor; Grupos 

de Vida: Fortalecimento e crescimento espiritual dos GV´s; Enfermos: Irmãos de nossa igreja que estão 

enfrentando enfermidades. Projeto Sertão – Igreja Nova Vida de Cariranha: Carinhanha está na divisa 

com Juvenília, Minas Gerais com o oeste do estado da Bahia. Fica às margens do Rio São Francisco e 

é um município baiano. Carinhanha possui a metade da população estimada em cerca de 30 mil 

pessoas, na zona rural. O local possui cerca de 20 bairros. Menos de 10% da população se diz ser 

evangélica. Atualmente o pastor Henrique é quem cuida da igreja de Nova Vida de Carinhanha. Ore 

pela proteção, saúde e sabedoria do pastor; pela igreja Nova Vida de Carinhanha e seus membros; por 

crescimento espiritual; pela pregação de Deus neste município baiano. 

 

Programe-se: 

- A partir desta semana retornaremos os Grupos de Vida. Procure um dos GV´s 

(página 3) e faça parte deste momento de comunhão entre os irmãos. 

Esclarecemos que todos os GV´s estarão utilizando o mesmo material para um 

crescimento centralizado e unificado. 

- A partir de terça-feira iniciaremos um Curso em Libras (Módulo Básico) em nossa 

igreja. Para maiores informações fale hoje mesmo com a Kemily, Sergio ou Hosana. 
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