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O provedor do nosso lar 

“Se o Senhor não edificar a casa, em vão 
trabalham os que a edificam” (Sl 127.1). 

Faz sentido o ditado popular: “quem 
casa quer casa”. Um dos alertas que ele nos 
faz tem a ver com a responsabilidade dos 
que pretendem constituir uma família no 
sentido de prover meios de sustentá-la. 
Todavia Salomão, que foi um rei riquíssimo 
e com sabedoria inigualável, nos diz algo 
extraordinário: “Se o Senhor não edificar a 
casa, em vão trabalham os que a edificam. 
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão 
vigia a sentinela. Será inútil levantar de 
madrugada, dormir tarde, comer o pão que 
conseguiram com tanto esforço; aos seus 
amados ele o dá enquanto dormem” (Sl 
127.1-2). 

Concordo com John MacArthur quando 
ele explica que, nos versos acima, “a 
soberania de Deus é vista em três esferas: 1) 
na construção de uma casa, 2) na proteção 
de uma cidade, e 3) no ganha-pão. Nos três 
exemplos, a intenção soberana de Deus é 
mais essencial para os resultados do que os 
esforços do homem. De outro modo, o 
empenho do homem é vão” (Bíblia de 
Estudo MacArtur, 2010, pág. 781). Observe 
que não é dito que temos que nos acomodar 
ou mesmo assumir uma postura passiva 
diante das circunstâncias da vida. O que o 
ilustre comentarista pretende é enfatizar a 
soberania de Deus e a dependência humana 
dele. Assim sendo, a manutenção do nosso 
lar ou das nossas famílias provém, em última 
análise, do próprio Senhor, que sustenta 
todas as coisas pela sua poderosa palavra 
(cf. Hb 1.3). 

Como seria bom se todos soubéssemos 
disso e nessa verdade acreditássemos! 

Muitos distúrbios psíquico-emocionais 
seriam evitados, diversas pessoas gozariam 
de paz, famílias inteiras se sentiriam mais 
seguras e a sociedade em geral viveria mais 
esperançosa no seu dia a dia. Nossas 
expectativas não estariam mais firmadas 
naquilo que é transitório, frágil e vulnerável, 
mas sim no Deus Todo-Poderoso, “que faz 
todas as coisas conforme o conselho da sua 
vontade” (Ef 1.11). 

Afinal, em quem ou em que você e sua 
família vêm depositando sua esperança? Por 
acaso é no sistema econômico-financeiro do 
mundial, no sistema político do seu país, nos 
programas sociais do seu estado, na justiça 
dos homens ou em algum líder que volta e 
meia surge por aí como o salvador da pátria? 
Releia o que disse Salomão e entenda de 
uma vez por todas que Deus deve ser a fonte 
primária de provisão da nossa família. Caso 
contrário, “Será inútil levantar de 
madrugada, dormir tarde, comer o pão que 
conseguiram com tanto esforço”. Se ele não 
agir favoravelmente a nós, tudo o que 
fizermos será insuficiente para obtermos os 
resultados pretendidos. Deus precisa ser o 
fundamento do nosso lar, pois ele, sim, é 
capaz de satisfazer nossa necessidade. 

Então, será que já não é hora de você e 
sua família convidarem Deus para fazer 
parte dela também? Experimentem o 
cuidado do Senhor em favor de vocês! O 
auxílio de que as famílias da terra 
necessitam não provém da autoajuda, mas 
sim da ajuda do alto, ou seja, da ajuda do 
céu, do socorro divino. Confie nele, e o mais 
ele mesmo fará! 

Pr. Albert Iglésia  

Rua Afrânio Peixoto, nº 10 – Soteco – Vila Velha/ES 
CEP 29106-130 – CNPJ 28.564.425/0001-42 

(27) 9 9246-0991 – iecsoteco@gmail.com 
Fundada em 30/01/1957 – Filiada à UIECB 
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Retiro 2023 
Local:  Sítio Cata-Vento. Valores: a partir de 
12 anos = R$ 275,00 (podendo pagar em até 
11 x R$ 25,00); de 6 a 11 anos = R$ 132,00 
(podendo pagar em até 11 x 12,00). 

Convém lembrar que crianças até 5 anos 
estão isentas, e o vencimento das parcelas 
deve ocorrer até o dia 10 de cada mês, 
iniciando em junho. Pegue seu carnê com o 
Dc. Rafael. 

Eis a 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. 
 

Tardezinha Animada 

 
Foi muito legal a tardezinha com os 
adolescentes na segunda-feira passada. Essa 
turma precisa passar mais tempo unida, 
interagindo entre si. Aliás, toda a igreja 
precisa disso para fortalecer a comunhão (Sl 
133). Vamos investir nisso! 
 

Mês da Família 
Hoje estamos encerrando o mês da família. 
Pela manhã, depois da escola dominical, 
está programada a revelação da “família de 
oração”. Você se lembrou de orar pela sua e 
de trazer uma lembrancinha para ela? 

Na sequência, teremos nosso almoço de 
comunhão, na tradicional dinâmica do  

“junta panela”. Você se esqueceu de assinar 
a lista sugestiva do que poderia trazer? Fale 
com a Dca. Carmozina. Participe! 

À noite, ouviremos mais uma mensagem 
sobre o tema do mês por meio do Pr. 
Aderson, do CM Aracruz. 
 

Bem-Vindos! 
Estamos recebendo a visita de uma amada 
família: Pr. Aderson, Cristina e Ágata. Vieram 
de Aracruz para encerrar conosco o mês da 
família. Todos são bem-vindos! Ele será o 
pregador do culto noturno. Que Deus o use 
poderosamente em nosso meio. 
 

Larissa 
É a jovem que sobreviveu àquele 
desabamento ocorrido há cerca de 1 mês e 
bastante noticiado por diversos veículos de 
comunicação. 

Infelizmente, nesse desastre ela perdeu pai, 
irmã e sobrinha, além de sua casa e tudo que 
estava nela. 

Além de toda tristeza e luto, ela sofre com 
dormência no braço e está aguardando o 
resultado de exames para o neurocirurgião 
avaliar melhor o caso. Isso a tem deixado 
tensa, já que precisa de boa saúde para 
poder trabalhar. 

Diante de tudo isso, Larissa ainda precisa de 
ajuda, pois são várias as suas necessidades. 
Seu sonho agora é montar uma casa para 
morar com a filha. Se você puder cooperar 
com ela, faça isso. Ela está precisando, por 
exemplo, de forma mais imediata, de 1 
colchão de solteiro, 1 TV e roupas de cama. 

Oremos também por ela, para que Deus a 
console e supra suas necessidades. A Dca. 
Kelen tem conversado com ela, e o pastor já 
se prontificou a fazer isso também. 
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Eduardo Bonates 
Passou por cirurgia na segunda-feira 
passada. Graças a Deus, tudo transcorreu 
bem. Agora ele se recupera em casa e 
precisará observar mais alguns dias de 
afastamento por prescrição médica. Oremos 
também por ele e por sua família. 
 

Ação Social 
O evento que seria promovido pelo DAS no 
dia 4 de junho precisou ser adiado. 
Oportunamente, a diretoria do 
departamento informará a nova data. Fique 
atento! 
 

Ministério de Louvor 
É preciso que os integrantes se reorganizem 
da melhor forma possível para que o serviço 
não sofra prejuízo durante os cultos da Igreja 
a Deus, especialmente nos dias de 
afastamento do seu líder por motivo de 
saúde. Na semana passada, registramos a 
falta desse serviço durante dois dias 
seguidos de culto nosso. Não convém ser 
dessa forma. Vamos refletir sobre isso. 

Na próxima quarta-feira, às 19h30, daremos 
continuidade à nossa série de estudos 
bíblicos intitulada Cristologia. Anote aí: Aula 
8 – Ascensão. 

O que aconteceu com Jesus ao subir ao céu? 

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 
UMEC e a UAC estão 
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. 
 

Serviços em Parceria 
Além das aulas de língua portuguesa e do 
atendimento psicopedagógico, a Igreja 
também firmou parceria com a psicóloga 
Ana Paula para atendimento aos sábados 
pela manhã. Os interessados podem 
procurar primeiramente a Mary (DAS). 
 

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. 

• Pelo Marcos (amigo do Bonates), em 
tratamento contra o câncer. 

• Por Manoel (colega de trabalho do Dc. 
Rafael), Jerusa e o filho do casal. Essa 
família precisa de fortalecimento. A 
família precisa de fortalecimento. 

• Pela saúde da Dca. Carmozina. 

(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. João Artur Dc. José Francisco Dca. Níceas Dca. Kelen 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Pr. Albert 
Pr. Albert UMEC/UAC Pr. Albert 

Pregador(a) da noite Pr. Aderson 
Oper. de som* Djalma Voluntário Voluntário Mariana 

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

Recepção Catrinque Ladário Dc. João Artur Sidneia 
Intercessão (aos 

domingos, no gabinete) 
18h: Dca. 

Kelen 
18h15: 

Carlinhos 
18h30: 
Evelyn 

18h45: 
Matheus 

19h: 
Saturnino 

19h15: 
Eliane 

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

19h30 Encerramento do Mês da Família 

Junho 

4 10h30 Reunião da ARCCA (Linhares) 

5 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina do DAS 

6 19h30 Semana de Oração 

11 
- Dia dos Oficiais UIECB 

19h Noite de Louvor 

12 
- Dia dos Namorados 

- Domingo Missionário 
 

ANIVERSARIANTES DE MAIO 

24 Ana Luíza 

ANIVERSARIANTES DE JUNHO 
4 Saturnino 
7 Raphael 

15 Antônio Carlos (Tony) 

17 Beatriz 

19 Itamara 
21 Vívian 

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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