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Não tenha medo 

O medo é um sentimento inquietante 
que invade nosso coração em meio a um 
perigo iminente, uma provável ameaça ou 
uma possibilidade de fracasso ante ao 
desconhecido ou àquilo que supera nossa 
capacidade. 

Existem medos que se originam a partir 
de conturbadas relações sociais e medos 
que têm a ver com a nossa relação com Deus 
(com aquilo que Ele quer realizar em nós e 
por meio de nós, e com aquilo que Ele quer 
nos revelar). É sobre este tipo de medo que 
eu quero falar. 

A Bíblia narra alguns episódios em que 
o medo dificulta o relacionamento do 
homem com Deus. Em Mt 14:22-33, 
aprendemos que o medo nos atrapalha de 
contemplar o poder de Deus. Dentro de um 
barco agitado pelas ondas e por um vento 
contrário, os discípulos “ficaram aterrados” 
ao verem Jesus caminhar sobre as águas. 
Eles, “tomados de medo”, não 
reconheceram o Senhor manifestando seu 
poder, demonstrando ser capaz de superar 
circunstâncias que ao homem parecem 
impossíveis. Jesus estava bem diante deles, 
mas eles viam um “fantasma”. Por quê? 
Porque o medo não nos deixa enxergar 
Deus atuando. O medo dos discípulos era 
tão grande, que gritaram (um gesto de 
desespero, uma demonstração de 
impotência); mas Jesus prontamente lhes 
disse: “Tende bom ânimo! Sou eu. Não 
temais!”. É bom saber que Jesus ouve nosso 
clamor e está sempre por perto para nos 
ajudar. Pedro, como sempre o mais ousado, 
quis experimentar aquele poder e pediu 
para o Senhor lhe permitir andar sobre as 
águas. Foi atendido. O Senhor disse: “Vem!”. 
Pedro, então, teve que sair do barco, que, 

apesar da situação, ainda representava uma 
relativa segurança para os discípulos.  

Com isso, eu aprendo duas importantes 
lições: I) se queremos experimentar o poder 
de Deus em nossa vida, temos que abrir mão 
daquilo que aparentemente pode nos dar 
segurança, precisamos depender mais do 
Provedor do que da provisão; II) se 
queremos experimentar o sobrenatural de 
Deus, temos que confiar na palavra do 
Senhor. Note que Pedro recebeu uma 
palavra de Jesus dizendo-lhe o que deveria 
fazer: “Vem!” (v. 29). Pedro foi, mas reparou 
“na força do vento, teve medo” e logo 
começou a afundar. 

É isso mesmo que, às vezes, acontece 
conosco também. Temos a palavra de Deus 
a nosso favor, mas os nossos olhos estão 
fixos nas circunstâncias, nas dificuldades. 
Jesus logo identificou a causa de tanto medo 
no coração de Pedro e disse: “Homem de 
pequena fé, por que duvidaste?”. Será que a 
falta de fé em Deus também tem feito você 
sentir medo daquilo que ele quer revelar a 
você? 

Peço que você vá até o verso 22. Nele, 
está dito que “compeliu Jesus os discípulos a 
embarcar e passar adiante dele para o outro 
lado”. Eu creio que Jesus possibilitou aquela 
situação para que pudesse revelar aos 
discípulos seu poder sobrenatural (v. 33). É 
possível que Deus esteja querendo se 
revelar a você; mas, antes, Ele precisa 
conduzi-lo até um determinado ponto da 
vida, da história. 

Eu encerro esta conversa citando o 
apóstolo Paulo: “Porque Deus não nos tem 
dado espírito de covardia, mas de poder, de 
amor e de moderação” (2Tm 1:7). 
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Assembleia de Membros 
Anote aí algumas deliberações ocorridas em 
nossa última reunião: 

• Receber como membros, por 
reconciliação, as irmãs Selma e Reizia. 

• Receber como membros, por batismo, as 
irmãs Ana Luísa e Evelyn. 

• Implementar reuniões de pequenos 
grupos nos lares, nas últimas sextas-feiras 
de cada mês. 

• Suspender os trabalhos na sexta-feira 
seguinte à semana de oração mensal, 
dedicando esse dia à comunhão familiar. 

• Aprovar as prestações de contas da Igreja 
referentes aos meses de abril e 
maio/2022. 

• Aprovar as prestações de contas do CM 
Aracruz referentes aos meses de março a 
maior/2022, com ressalvas. 

• Aprovar a prorrogação do contrato de 
comodato com o Pb. Cléber por mais um 
ano. 

 

Recepção de Membros 
Hoje à noite, durante o culto, serão 
efetivamente recebidas em nosso rol de 
membros as irmãs Selma e Reizia. Esta Igreja 
agradece a Deus pela vida de ambas e deseja 
que os ministérios de vocês entre nós sejam 
frutíferos, para a glória do Senhor. Sejam 
bem-vindas! 

Será ministrada hoje, durante o culto 
noturno. O Dc. Rafael e a Dca. Níceas estão 

responsáveis pela preparação da mesa. Para 
reflexão: “Examine-se o homem a si mesmo, 
e então coma do pão e beba do cálice. Pois 
quem come e bebe sem discernir o corpo do 
Senhor, come e bebe para sua própria 
condenação” (1Co 11.28-29). 
 

Cantina do DAS 

Logo após o culto noturno! A renda é 
sempre revertida para projetos sociais da 
Igreja e auxílio aos necessitados. 
 

Semana de Oração 
Começará amanhã 
e se estenderá até 
sexta-feira, sempre 
às 19h30 em nosso 
templo. Segue 
abaixo a escala. 
Fique atento e participe! 

• Direção: Luciana Moraes (2ª); Flávia (3ª); 
Dca. Carmozina (4ª); Pr. Albert (5ª); Ana 
Lúcia (6ª). 

• Recepção: Dc. João Artur (2ª); Pr. Albert 
(3ª); Saturnino (4ª); Ladário (5ª); Dc. José 
Francisco (6ª). 

 

Estudo Bíblico 
Não ocorrerá na próxima quarta-feira em 
virtude da Semana de Oração. Se Deus 
quiser, será retomado na semana posterior. 
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Projeto Despertar para a Vida 
Conforme já foi anunciado, começará no 
próximo domingo e envolverá as classes de 
juniores, pré-adolescentes e adolescentes, 
que estarão sob orientação da irmã Selma 
durante o horário da Escola Dominical. Essa 
atividade ocorrerá no 2º domingo de cada 
mês. Fiquemos todos atentos! 
 

Pequenos Grupos 
Como consequência da deliberação da 
última assembleia sobre o tema, o Pr. Albert 
reunirá a Igreja (exceto os participantes do 
Projeto Despertar para a Vida) no próximo 
domingo, em classe única, durante o horário 
da Escola Dominical, para apresentar as 
diretrizes sobre a implantação dos pequenos 
grupos (PGs). Serão abordados os seguintes 
tópicos: 

• Fundamentação bíblica, histórica e 
eclesiástica; 

• O que os PGs não são 

• O que os PGs são 

• Características dos PGs 

• A importância da família 

• Organização dos PGs 

• Funcionamento dos PGs 

• Metodologia dos PGs 

Os pequenos grupos serão implementados 
dia 29 de julho, ou seja, na última sexta-feira 
deste mês. Ao longo do período das 
reuniões, haverá uma permanente avaliação 
do trabalho, que poderá sofrer ajustes 
necessários de acordo com as evidências. 
 

Projeto Nílson Braga 
As obras estão a todo vapor, e o dia de início 
do projeto se aproxima: 15 de julho. 

Estamos aguardando outras informações da 
coordenação-geral do PNB para nos 
mobilizarmos da melhor forma possível 

dentro das nossas possibilidades e viabilizar 
a participação dos interessados no evento. 

É possível ainda contribuir em espécie por 
meio de depósito bancário: 

• Caixa Econômica Federal – Ag. 1034-1 – 
C/C.: 22205-5 – PIX: 041.836676-40 (CPF). 

• Bradesco – Ag. 0436 – C/C 452.313-0 – 
PIX: pnb199@uiecb.com.br (e-mail). 

Sua participação é importante para a 
realização do PNB. 
 

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 do Sr. Oscar (pai da Mariana), 
que continua internado em UTI. 

• Pela vida da Graciete (amiga da irmã 
Selma). 

• Pelo projeto do Pr. José Cláudio de abrir 
uma igreja em Vitória. 

• Pelos nossos parceiros: CM Aracruz; Pr. 
Richard; Pr. Diógenes; Misª Elizabeth. 

(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). 
 
 

Visitante, seja bem-vindo! 
Sua presença nos alegra. 

Volte outra vez.  

mailto:pnb199@uiecb.com.br
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 Dca. Kelen Dc. Rafael Dca. Marina Dc. João Artur 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite 
Pr. Albert 

Semana de Oração (observar a escala 
neste boletim) 

Luciana Moraes 

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

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

Recepção Vanusa Saturnino Dc. José Francisco Dca. Marina 
Intercessão (aos 

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

Guilherme 
18h30: 
Bráulio 

18h45: 
Mylena 

19h: 
Sidneia 

19h15: 
Djalma 

*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) 

Julho 

3 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina do DAS 

4 a 8 19h30 Semana de Oração 

10 

- Domingo Missionário 

- Dia de Missões Nacionais (2º domingo) 

9h Projeto Despertar para a Vida (Escola Dominical) 

11 - Dia da Mulher Congregacional 

15 a 25 - PNB Serra-ES 

17 18h Homenagem ao Dia da Mulher Congregacional 
 

ANIVERSARIANTES DE JULHO 
3 Pb. Pedro Júnior e Mary Ellen (casamento) 

10 
Bráulio 

Dc. José Francisco e Dca. Marina (casam.) 
13 Pb. Pedro Júnior 

15 Mariana Soares 

18 
Dca. Carmozina 

Flaviane 

22 Ladário 

25 Luís Eduardo e Ana Lúcia (casamento) 

26 Dc. José Francisco 
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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