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Você trocaria de família? 

“Agora, pois, perdoa-lhe o pecado; ou, se 
não, risca-me, peço-te, do livro que 

escreveste” (Êxodo 32.32). 

O que você faria se recebesse a 
oportunidade de trocar de família? Claro, 
essa mudança seria sem dor e aconteceria 
antes que você estabelecesse qualquer laço 
afetivo com a atual família. Trocaria por uma 
família bem-sucedida, daquelas com 
destaque na sociedade. Uma família com 
pais responsáveis, irmãos comprometidos, 
parentes fraternos e respeitáveis. Claro que 
esse “berço de ouro” lhe renderia uma boa 
educação, um futuro profissional invejável, 
estabilidade financeira e outras coisas boas. 
Por consequência, esse início de vida 
formidável lhe proporcionaria um bom 
casamento e filhos que te enchessem de 
orgulho. Tudo mudaria para melhor! Você 
trocaria? 

Foi mais ou menos isso que aconteceu 
com Moisés. Logo depois de resgatar o povo 
de Israel da escravidão no Egito, Moisés foi 
apresentado a uma triste realidade; o povo 
do qual ele se tornara líder era idólatra, 
corrupto e obstinado. Até que Moisés ficou 
desapontado ao descer do monte com as 
tábuas da Lei e se deparar com a traição do 
povo, que substituiu o Senhor na primeira 
oportunidade. Foi aí que, então, Deus fez a 
seguinte proposta a Moisés: Vou destruir 
este povo e, a partir de você, constituirei 
uma grande nação (Êxodo 32.10). Moisés 
recebeu a oportunidade da vida. Trocar 
aqueles murmuradores por um povo “zero 
km”, com a garantia de sucesso. Moisés 
trocou? Não! 

Pelo contrário, Moisés suplicou em 
favor de Israel e lembrou a Deus que aquele 

era o povo dEle (Êxodo 32. 11); pediu para 
que Deus se lembrasse de Suas promessas 
(Êxodo 32.14); levou o povo a buscar a 
consagração (Êxodo 32.25 a 29); pediu que 
Deus perdoasse o pecado do povo (Êxodo 
32.30 e 31); e, por fim, renunciou o seu 
próprio interesse em favor deles. Preferiu 
perder sua própria salvação a ver aquela 
nação problemática sem esperança de 
salvação (Êxodo 32.32). Essa experiência fez 
Moisés crescer. Agora ele não era apenas o 
líder da nação; agora ele se tornara o 
intercessor deles junto a Deus.  

Atrevo-me a dizer que era exatamente 
essa a atitude que Deus esperava de Moisés. 
Ele colocou de lado a expectativa de se livrar 
do problema, com a oferta de um povo 
novo, e decidiu lutar por aqueles que Deus 
tinha dado a ele. Mesmo sabendo que não 
era a nação dos sonhos, Moisés não se 
omitiu, contemplando à distância a 
derrocada deles. Pelo contrário. Ele se 
apresentou diante de Deus para preencher a 
brecha do muro que estava em ruínas. E 
você, como tem reagido diante de sua 
família imperfeita? O muro de seu lar está 
desmoronando? Vai ficar olhando a 
derrocada à distância ou já se apresentou ao 
Senhor para ser o intercessor que Deus 
espera que você seja? 
Pode até ser que você não tenha nascido 
numa família perfeita. É bem provável. Pode 
até ser que os seus pais não tenham sido o 
exemplo de dedicação e talvez você não 
venha recebendo apoio de seus irmãos. 
Pode até ser que seu casamento não seja em 
nada parecido com aqueles de Hollywood 
(nenhum é; aquilo é ficção) e seus filhos não 
apresentem sinais que um dia lhe darão 
orgulho. Mas você não pode simplesmente 
olhar para a situação e desistir de sua 
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família. Você deve fazer como Moisés e 
tornar a luta por sua família a luta da sua 
vida. 

Lembre-se de que Moisés passou 
quarenta anos de sua vida desfrutando das 
benesses do palácio de Faraó. Depois mais 
quarenta anos no conforto emocional do lar 
de Jetro. Mas foi nos últimos quarenta anos 
de sua vida, no meio de um povo cheio de 
falhas e problemas, que ele se tornou o 
Moisés que conhecemos da Bíblia. Talvez 
Deus tenha feito isso de propósito. Talvez 
Deus o tenha colocado nessa família 
justamente para que você lute por ela, 
deixando de lado os seus interesses, o 
sossego e até a sua paz, para lutar pela 
salvação de sua família. Ao invés de sonhar 
com outra família, você precisa colocar-se 
nas mãos de Deus para socorrer a sua 
família. 

Pr. Luciano Bispo, da 
IEC Florianópolis-SC 

 

Foi Muito Bom! 
Sim, foi tudo muito bom, graças a Deus! A 
extensa programação que ocorreu ontem 
em nossa Igreja contou com o apoio de 
várias pessoas. O bazar, o evangelismo e a 
noite do pijama, incluindo as pequenas 
tarefas compartilhadas com as crianças, 
tudo foi edificante. Nossos cumprimentos 
aos que se empenharam para realizar essas 
atividades! 
 

Dia das Mães 
É hoje! Esta Igreja parabeniza todas as 
mamães pelo seu dia. Sintam-se abraçadas 
por nós também. Uma singela homenagem 
será prestada a elas durante a manhã. 
 

Escola Dominical 
Hoje as aulas estão suspensas, em virtude da 
homenagem prestada às mamães. 

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 
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? 
 

Dia do Missionário 
Nossos cumprimentos a todos os 
missionários, especialmente aos da UIECB. 
No dia 10 de maio, nossa denominação 
comemora o dia deles. A data é alusiva à 
chegada do casal Robert e Sarah Kalley ao 
Rio de Janeiro, em 1855. Como fruto do seu 
trabalho, o protestantismo foi estabelecido 
definitivamente em nosso país. Além disso, 
as igrejas congregacionais começaram a ser 
fundadas (como a Igreja Evangélica 
Fluminense, em 1858, por exemplo, a qual 
foi a primeira). 
 

Mês da Família 
Maio é tradicionalmente o mês em que as 
igrejas celebram enfaticamente a família. 
Durante os cultos de domingo à noite, 
sempre pregaremos uma palavra de Deus 
voltada para esse tema. No dia 29, no salão 
anexo, a UAF organizará o almoço das 
famílias (no estilo junta panela), 
agradecendo a Deus pelas famílias da Igreja. 
E à noite faremos o encerramento do mês do 
lar. No mesmo dia, teremos também a 
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revelação da família de oração. Participe! 
Fale com a Dca. Carmozina. 
 

Culto ECO 
Será realizado na próxima terça-feira, às 
20h, no lar do casal Eduardo Bonates e Ana 
Lúcia. O intuito é que cultos como esse 
ocorram uma vez por mês, nos lares que se 
abrirem para isso, sob a direção da União de 
Homens. O foco é evangelizar, compartilhar 
a Palavra e orar. Informe-se com esses 
irmãos sobre o endereço do local caso você 
não o saiba. E que tal você oferecer seu lar 
para o próximo culto? 

Na próxima quarta-feira, às 19h30, daremos 
continuidade à nossa série de estudos 
bíblicos intitulada Cristologia. Anote aí: Aula 
5 – A expiação de Cristo: sua amplitude. 

Afinal, por quem Jesus morreu? Foi por todos 
sem exceção ou não? 

Você pode obter o material de apoio de cada 
estudo bíblico no site da Igreja, mas não 
deixe de participar das aulas. Clique aqui! 
 

Culto de Oração 
Ocorrerá na próxima 
sexta-feira, às 19h30. A 
UAC e a UMEC estarão 
responsáveis 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. 
 

Retiro 2023 
Conforme decisão em assembleia, ocorrerá 
no período de 28/04 a 01/05, no Sítio Cata-
Vento, na Serra. Valores: a) R$ 265,00 a 
partir de 12 anos; b) R$ 130,00 a partir de 6 
anos; c) isento até 5 anos. Forma de 
pagamento: até 11 parcelas, com 
vencimento mensal a partir de junho, até o 
dia 10. Comissão designada: Carlinhos 
(coordenador); Dc. Rafael (tesoureiro); 
Flávia (programação); Cloves (transporte e 
acomodações). Permanece disponível a vaga 
para área de alimentação. Interessados 
devem falar com o Pr. Albert. A comissão já 
pode iniciar os trabalhos. 
 

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

• Pelo PNB, que ocorrerá na Serra, entre 15 
e 22/07/2022. 

•  Pela saúde da Marcela, que realiza 
exames para melhor diagnóstico. 

• Pelo Albert Júnior, que hoje realiza 
concurso no RJ. Além disso, segue em 
alguns processos seletivos de trabalho na 
iniciativa privada também. 

• Pela saúde da Sra. Joana (mãe da Vívian), 
que também realiza exames para melhor 
diagnóstico. 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

 

Redes Socias 
 

   
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco 

 

Contribuições 
Bradesco: agência 2313, conta corrente 
0012657-8. 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 Dca. Kelen Dca. Marina Dc. Rafael Dc. João Artur 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Matheus 
Pr. Albert UAC/UMEC 

Dc. José Francisco 

Pregador(a) da noite Pr. Albert Pr. Albert 

Oper. de som* Djalma Voluntário Voluntário Mariana 

Oper. de multimídia* Vívian Luciana Moraes Guilherme Ana Luíza 

Recepção Flávia Dc. João Artur Dc. Luiz Luciana Moraes 

Intercessão (aos 

domingos, no gabinete) 
18h: Dca. 

Níceas 
18h15: Dca. 
Carmozina 

18h30: Dc. 
Luiz 

18h45: 
Mylena 

19h: 
Marcela 

19h15: 
Tony 

*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) 

Maio 

8 
- Dia das Mães 

- Domingo Missionário 

10  Dia do Missionário Congregacional1 

15 19h30 Cantina do DAS 

29 
12h Almoço das Famílias (junta panela – UAF) 

19h30 Encerramento do Mês da Família 

Junho 4 
10h30 Reunião da ARCCA (Linhares) 

14h Ação Social (DAS) 
 

ANIVERSARIANTES DE MAIO 

4 Flávia Cristina 

9 Marcela 

13 Luís Eduardo 

14 Dc. Luiz e Vanúzia (casamento) 

18 Millena 

19 Dca. Kelen 

22 
Nicoly 

Luzia Tolentino 

24 Ana Luíza 

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). 
 

 
1 No dia 10 de maio de 1855, o casal Sara e Robert Kalley chegaram ao Brasil. 

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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