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Quando a união não faz a força 

Paulo pregou veementemente sobre a 
importância da unidade da igreja (1Co 1:10-
17). Esse tema exigiu dele profundas 
exortações aos irmãos de Corinto. Aquela 
não foi a primeira vez que Paulo tratou dessa 
matéria, e ele não era o único a se preocupar 
com a unidade do corpo de Cristo (cf. At 15-
1:35). Mas há um tipo de unidade que é 
nociva ao cristianismo e deve deixar o povo 
de Deus alerta. Refiro-me à unidade mundial 
indicada em Ap 17:13: “Têm estes um só 
pensamento e oferecem à besta o poder e a 
autoridade que possuem”. 

 “...um só pensamento...”. A passagem 
que lemos sintetiza o cumprimento de uma 
profecia sobre a manifestação do anticristo, 
uma pessoa sob a influência direta e intensa 
de Satanás e que governará o mundo. Será 
ele o último e maior ditador de todos os 
tempos. A expressão destacada indica a 
unificação dos governos, das economias e 
das religiões. Tudo isso já se configura em 
nossos dias por meio da ONU (1945), da UE 
(1992), do NAFTA (1994), Mercosul (1991), 
APEC (1993), ecumenismo etc. 

Aparentemente, o mundo imagina que 
segue a justiça, a paz e a prosperidade por 
meio da democracia e do capitalismo. É 
verdade que obtivemos grandes avanços 
(telefonia, indústria e comércio, liberdade 
de expressão, de escolha, de ir e vir etc.); 
mas a humanidade continua padecendo do 
mesmo mal: o pecado, que só é extirpado de 
nossas vidas quando nos convertemos a 
Deus, aceitando Jesus Cristo como Senhor e 
Salvador. O melhor regime de governo 
sempre foi e será o teocrático, ou seja, 
aquele em que Deus dita as regras e o 
homem obedece. Teremos uma prova desse 

regime durante o milênio, quando Cristo 
reinar aqui na terra (Is 2:2-4; 11:5-9). 

“...ofereceram...”. Os reis da terra 
entregarão o poder ao anticristo. Será uma 
ação deliberada contra o Senhor Jesus. O 
ímpeto final de todas as nações é dirigido 
contra o Filho de Deus. Aqui podemos 
perceber a inclinação do homem natural 
para o pecado (Caim, em Gn 4:7; Esaú, em 
Gn 25:34; 1Co 2:1 e 3:19). A que conclusões 
chegamos? Os poderosos das nações se 
opõem ao Senhor Jesus (Sl 2:2-3). As pessoas 
alheias ao senhorio de Cristo travam uma 
luta contra o Filho de Deus: “Aquele que não 
está comigo, está contra mim; e aquele que 
comigo não ajunta, espalha” (Mt 12:30). 

As nações preferirão os “sinais, e 
prodígios da mentira” ao “amor à verdade”. 
Leia isto com atenção: “A vinda desse 
perverso é segundo a ação de Satanás, com 
todo o poder, com sinais e com maravilhas 
enganadoras. Ele fará uso de todas as 
formas de engano da injustiça para os que 
estão perecendo, porquanto rejeitaram o 
amor à verdade que os poderia salvar. Por 
essa razão Deus lhes envia um poder 
sedutor, a fim de que creiam na mentira, e 
sejam condenados todos os que não creram 
na verdade, mas tiveram prazer na injustiça” 
(2Ts 2:9-11; cf. 2Co 4:4). 

Reflita comigo à luz da Palavra de Deus: 
“O Espírito diz claramente que nos últimos 
tempos alguns abandonarão a fé e seguirão 
espíritos enganadores e doutrinas de 
demônios. Tais ensinamentos vêm de 
homens hipócritas e mentirosos, que têm a 
consciência cauterizada” (1Tm 4:1-2). Agora 
compare com 1Tm 6:3-11 e diga 
sinceramente se é toda e qualquer união 
que Deus aprova. 
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ARCCA 
A próxima reunião da nossa associação 
deverá ocorrer na Serra, no dia 13 de agosto. 
Na ocasião, a igreja local já deverá estar com 
o novo templo construído pelo Projeto 
Nílson Braga (PNB). Anote essa data! 
 

Projeto Nílson Braga 
Durante o encontra da ARCCA em Linhares, 
o Pr. Julimar, coordenador do projeto, 
compartilhou informações importantes 
sobre o evento. Dentre elas, destacamos: 

• Serra precisa de mão de obra para 
preparar a alimentação da equipe de 
trabalhadores a partir do dia 13/06 e até 
15/07. A ideia é que isso seja feito em 
regime de escala, na própria casa alugada 
nas proximidades do terreno, na qual a 
equipe de trabalhadores está hospedada. 

• Os irmãos também precisam de doações 
de alimentos para a composição do 
cardápio a ser servido nesse período: 

     arroz = 90 kg       feijão = 60 kg 
     farinha = 15 kg      óleo = 6 l 
     açúcar = 15 kg      café = 5 kg 
     fubá = 15 kg       ovo = 10z 
     leite = 50 l       manteiga = 3 kg 
     batata = 10 kg      cenoura = 10 kg 
     cebola = 10 kg      beterraba = 5 kg 

É possível contribuir também por meio de 
depósito bancário: Caixa Econômica 
Federal – Ag. 1034-1 – C/C.: 22205-5 – PIX: 
041.836676-40 (CPF). 

• Existe ainda a necessidade de 5 beliches. 

• Um valor diário (taxa) está sendo 
estudado pela coordenação do PNB para 
viabilizar a participação dos que residem 
na região do projeto e efetivamente não 
poderão estar envolvidos nele durante 
todos os dias e de forma integral, mas 
pretendem participar de alguns 
momentos e/ou atividades. Aguarde! 

Enfim, como você pode contribuir? Já 
pensou nisso? Sua participação é importante 
para a realização do PNB. 
 

IEC VIX 
Tem a ver com o projeto de implantação de 
uma igreja congregacional em Vitória. Ele foi 
divulgado durante nossa última reunião da 
ARCCA pelo Pr. José Cláudio. Ele e sua família 
estão engajados nisso. Uma cópia do projeto 
também foi disponibilizada nos grupos de 
membros da ARCCA e da IEC Soteco para 
conhecimento de outros detalhes. Novas 
informações serão compartilhadas 
oportunamente assim que possível. Oremos. 
 

Aracruz 
Hoje pela manhã, durante o culto, cinco 
irmãos serão recebidos à membresia da 
igreja, inclusive por batismo. 

O Pr. Albert e a Flávia estão lá. Ele será o 
pregador do culto matinal. À noite, já 
estarão de volta se Deus quiser. 
 

Domingo da Igreja Perseguida 
É hoje! Durante o culto noturno, a Dca. 
Izabel trará informações a respeito. Você 
também pode pesquisar e se informar sobre 
o assunto acessando os links: 
https://www.portasabertas.org.br/dip 

https://www.youtube.com/watch?v=OxMF
nZ1JCpo 

https://youtu.be/Wwr7Gy5Gdkk 

Alguns têm com conforto e liberdade para 
ouvir e pregar o evangelho, outros arriscam 
a própria vida e morrem por causa disso. 
 

Domingo Missionário 
É hoje! Durante o culto noturno, 
recolheremos ofertas específicas para a 
manutenção dos trabalhos de evangelismo e 
missões realizados e/ou apoiados por esta 

https://www.portasabertas.org.br/dip
https://www.youtube.com/watch?v=OxMFnZ1JCpo
https://www.youtube.com/watch?v=OxMFnZ1JCpo
https://youtu.be/Wwr7Gy5Gdkk
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Igreja. Lembre-se de que missões precisam 
de gente que vá aos campos, que ora pela 
causa e que contribua com o sustento da 
obra. Em qual grupo você se encaixa? 
 

Cantina Missionária 
Hoje à noite, após o culto noturno, será 
servida uma deliciosa pizza brotinho. São 
diversos sabores! Valor: R$ 8,50 (com 
refrigerante). 
 

Estudo Bíblico 
Na próxima quarta-feira, às 19h30, 
concluiremos nossa série de estudos bíblicos 
intitulada Cristologia. Anote aí: Aula 9 – Os 
ofícios de Cristo. Como Cristo é profeta, 
sacerdote e rei? Você pode obter o material 
de apoio de cada estudo bíblico no site da 
Igreja, mas não deixe de participar das aulas. 
Clique aqui! 
 

Pré-Adolescentes e Adolescentes 
 
 
 

 
 
 
 
 

Culto de Oração 
Ocorrerá na próxima sexta-

feira, às 19h30. A UAF está 
responsável pela direção. O 
culto é uma atividade da 
Igreja e, portanto, a 
participação dos demais 
membros é esperada 

naturalmente, inclusive com o exercício dos 
demais serviços e dons. 

Pauta de Assembleia 
Os membros votantes que desejarem tratar 
de algum assunto na próxima AGO 
(conforme o § 1º do art. 44 do Estatuto), 
prevista para 26/06, devem apresentá-lo ao 
pastor até o próximo dia 17, a fim de que 
seja previamente analisado pelo Corpo de 
Oficiais. 
 

Festa do Milho 
Está programada para o dia 25/06. Porém, 
para ocorrer de fato, é preciso que os 
membros colaborem com o evento. A Dca. 
Carmozina não dará conta de tudo sozinha. 
Ela está relacionando voluntários até o dia 
15. Se não houver em número suficiente, o 
evento será cancelado. 
 

Cantinho da Oração 
“Orem continuamente” (1 Ts 5:17 NVI). 

• Pelo PNB, que ocorrerá na Serra, entre 15 
e 25/07/2022. Os trabalhos de construção 
do templo já estão a pleno vapor. 

• Pela saúde da Sra. Joana (filha da Luzia 
Martins e mãe da Vívian). 

• Pela saúde da Dca. Izabel, Dca. 
Carmozina, do Eduardo Bonates, da 
Flávia. 

• Pela saúde do Ezequias (primo da Sandra), 
que sofreu princípio de infarto. 

• Pela saúde do Sr. Oscar (pai da Mariana), 
que precisou ser internado em UTI. 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

 

Redes Socias 
 

   
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco 

 

Contribuições 
Sicoob: agência 3008, conta corrente 
170.875-9. Pix: 28564425000142 (CNPJ).  

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
https://www.facebook.com/IECSoteco
https://www.youtube.com/channel/UCO2iSU6W576ByKNFqt6nOXA
http://www.iecsoteco.com/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=12vdlu7y8n79f&utm_content=l3hzi9i
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ESCALAS (“Servi ao Senhor com alegria” – Sl 100.2) 
Ofícios Hoje Quarta Sexta Próx. Domingo 

Oficial de plantão Dc. José Francisco Dca. Níceas Dca. Kelen Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Dca. Izabel 
Pr. Albert UAF 

Luís Eduardo 

Pregador(a) da noite Pr. Albert Pr. Albert 
Oper. de som* Carlinhos Voluntário Voluntário Djalma 

Oper. de multimídia* Ana Luíza/Marcela Guilherme Luciana Moraes Vívian/Evelyn 

Recepção Mariza Dc. Luiz Saturnino Dca. Regina 
Intercessão (aos 

domingos, no gabinete) 18h: Flávia 
18h15: 

Mariana 
18h30: 
Vívian 

18h45: Luís 
Eduardo 

19h: 
Vanusa 

19h15: Dca. 
Níceas 

*Comparece aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

EXPEDIENTES 
Domingo Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 1ª Semana do Mês 

Escola Dominical: 9h 
M. Louvor (ensaio): 10h30 

Culto: 18h 

Estudo Bíblico: 
19h30 

Oração: 
19h30 

Coral de Violão: 
15h 

Semana de Oração: 
19h30 

 

AGENDA E DATAS MAGNAS 
(Fale com o pastor ou com a secretária caso queira reservar uma data especial) 

Junho 

12 

- Dia dos Namorados 

- Domingo Missionário 

- Domingo da Igreja Perseguida (https://www.portasabertas.org.br/dip) 

19h30 Cantina Missionária (DEM) 

16 16h Tardezinha de Cinema (pré-adolescentes e adolescentes) 

18 16h Reunião de Oficiais 

20 a 23 - AGE UIECB (continuação, para tratar do RI) 

25 17h Festa do Milho 

26 9h Assembleia-Geral Ordinária 

Julho 3 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina do DAS 
 

ANIVERSARIANTES DE JUNHO 
4 Saturnino 

7 Raphael 

15 Antônio Carlos (Tony) 

17 Beatriz 

19 Itamara 

21 Vívian 
25 Mylena 

Fale com a secretária da Igreja caso seu nome 
não esteja relacionado aqui. 

 
 
 

 
 

PARCERIAS (Fp 4.10-20) 

Pr. Diógenes: CM de Jequié-BA (tel.: (75) 99226-6888; e-mail: diowende@gmail.com). 

CM de Aracruz-ES (Pr. Aderson; tel.: (21) 97179-4671; e-mail: aderson.santos.rocha@gmail.com). 

Pr. Richard Oliveira: PV Hungria (tel.: +36 (20) 588-9520; e-mail: richardoliveira7391@gmail.com). 

Misª. Elizabeth Mattos: IEC Realengo-RJ (tel.: (21) 992678136; e-mail: lizcmattos@gmail.com). 
 

OFICIAIS ECLESIÁSTICOS 

Pr. Albert Iglésia; Pb. Pedro Júnior; Dca. Níceas Ferreira; 
Dc. Rafael Albuquerque; Dca. Kelen Albuquerque; Dc. 
João Artur; Dca. Izabel Escodino; Dca. Marina Helena; 
Dc. José Francisco. 

DIRETORIA 

Presidente: Pr. Albert Iglésia; Vice-Presidente: Pb. 
Pedro Júnior; 1º e 2º Tesoureiros: Rafael Albuquerque 
e Ladário Higino; Secretário de Patrimônio: Dc. Luiz 
Bermudes; Secretária Eclesiástica: Bruna Lopes. 
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