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Princípios bíblicos para um lar 
abençoado 

A Bíblia possui diversos princípios para 
que tenhamos um lar abençoado. Se você é 
casado(a) ou pretende ter um marido ou 
uma esposa, leia tudo com atenção, pois é 
sobre o relacionamento conjugal que eu 
pretendo discorrer aqui. Quando esposa e 
marido conseguem viver da forma planejada 
por Deus, tudo no lar fica mais fácil de ser 
resolvido, ainda que isso não seja garantia 
de isenção de problemas. Porém, quando os 
cônjuges se esquecem dos princípios 
divinos, normalmente o resultado é 
separação, adultério, violência (que nem 
sempre é física; algumas vezes é moral) e 
filhos emocionalmente desestabilizados. O 
que estou dizendo serve tanto para os casais 
cristãos quanto para os não cristãos. 

Um dos motivos que dificultam as 
mulheres a admitir o princípio bíblico da 
submissão (Ef 5.22-24) é o movimento 
político, social e filosófico conhecido como 
feminismo. Ele surgiu na Europa Ocidental 
moderna, no século XVIII. Avançou pelo 
século XIX e se consolidou no século XX. Sob 
a alegação de extinguir ou pelo menos 
diminuir as discriminações que sofriam, 
mulheres do mundo todo reivindicaram 
igualdade de direitos em relação ao homem. 
Muitos avanços surgiram (graças a Deus!). 
Direito ao voto, melhores condições de 
trabalho, criação de delegacias 
especializadas em crimes contra a mulher e 
cuidados especiais com a saúde feminina 
são alguns exemplos. 

Acontece que algumas reivindicações 
foram longe demais e extrapolaram limites e 
princípios que Deus estabeleceu para a 
família e para a sociedade de um modo 
geral. Algumas mulheres passaram a se 

comportar de uma forma pior do que a dos 
próprios homens. A liberdade sexual 
atualmente defendida por algumas 
mulheres se confunde com promiscuidade; 
o empenho de algumas em se tornarem 
mães solteiras e independentes prejudica o 
senso familiar da criança e ignora o valor da 
presença paterna na formação do caráter da 
criança, com uma atitude de desleixo e 
apatia frente ao homem. E há também 
aquelas que atropelam a posição de 
liderança do marido dentro do lar, 
desrespeitando os papéis que Deus 
preordenou para ambos. Será que o 
soberano Criador errou ao estabelecer isso? 
Não creio! Será que Paulo não estava 
inspirado pelo Santo Espírito ao fazer esse 
registro? Também não creio! E olha que ele 
foi insistente. Repetiu esse princípio em Cl 
3.18 e Tt 2.5 (por quê?). 

Os maridos, por sua vez, devem dedicar 
às suas esposas amor semelhante ao que 
Cristo doou à Igreja dele. Será que você 
consegue entender a dimensão e a 
responsabilidade disso? Que esposa não se 
sentirá protegida, segura, amada e honrada 
com esse amor sacrificial? Penso que as 
esposas não teriam dificuldade para aceitar 
o seu papel ao lado dos maridos se estes a 
tratassem como as Escrituras recomendam. 
O problema é que há muitos maridos 
insensíveis, arrogantes, violentos, 
autoritários etc. Em vez de santificarem suas 
esposas, humilham-nas; em vez de valorizá-
las, tratam-nas como objeto. Agindo assim, 
que marido espera ter ao seu lado uma 
auxiliadora idônea que, voluntariamente, 
reconheça a liderança dele? É utopia. 
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Retiro 2023 
A dona do Sítio Cata-Vento reajustou o valor 
que havia dito anteriormente para R$ 
6.500,00 (e não mais R$ 6.000,00). 
Consequentemente, a comissão precisou 
recalcular os 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. 

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. 
 

Mês da Família 
Maio é tradicionalmente o mês em que as 
igrejas celebram enfaticamente a família. 
Durante os cultos de domingo à noite, 
pregaremos uma palavra de Deus voltada 
para esse tema. No dia 29, 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 revelação da família de oração. 
Participe! Fale com a Dca. Carmozina. 
 

Escola Dominical 
Hoje as aulas serão lecionadas 
regularmente, com todas as classes em 
pleno funcionamento. Procure a sua e bons 
estudos! 
 

Cantina 
Hoje é dia de saborear um delicioso 
hambúrguer feito pelo DAS, na cantina 

promovida logo após o culto (ela precisou 
ser adiada, lembra?). Faça sua reserva até às 
12h. Depois desse horário, só comprando 
diretamente no caixa. 

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

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 
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. 
 

Diretoria 
Segue trabalhando intensamente nas 
questões afetas ao patrimônio da Igreja, 
conforme vem sendo compartilhado no 
grupo de membros. Ore por ela, para que 
Deus dê a seus integrantes sabedoria, 

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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discernimento e perseverança, pois há 
muito que ser feito. 
 

Mudança de Banco 
Na semana passada, a Igreja 
cancelou sua conta no Bradesco 
e abriu uma no Siccob. Essa 
alteração nos possibilitará uma 

economia de cerca de R$ 800,00 por ano 
com tarifas bancárias. 

Anote aí: Sicoob (nº 756); agência (ou 
cooperativa): 3008; conta corrente: 
170.875-9. 

O PIX continua o mesmo: 28564425000142 
(nosso CNPJ). 
 

Alô, Alô, Criançada! 

 
No dia 28/05, às 14h, haverá uma 
programação muito especial no Parque da 
Pedra da Cebola para as crianças da IEC Vale 
Encantado, IEC Serra e IEC Soteco. Nesse 
encontro, que está sendo preparado com 

muito carinho, teremos louvor, devocional e 
brincadeiras direcionadas com um professor 
de educação física. Além disso, haverá 

também um delicioso piquenique! 😋 Será 
uma tarde muito divertida! Cada papai e 
mamãe é responsável por levar seu filho. 
Podemos contar com sua presença? A 
confirmação deve ser feita até hoje, com a 
Dca. Kelen. 
 

Cestas Básicas 
Estes são os itens que ajudam a compor as 
cestas básicas que o DAS monta 
mensalmente em favor de algumas pessoas: 
café, açúcar, macarrão, molho de tomate, 
arroz, feijão, fubá, trigo, farinha, leite em pó 
e óleo. Se você puder ajudar com doações, 
procure a diretoria do Departamento. 
 

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

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

• Pelo Albert Júnior, que hoje realiza prova 
para obtenção do registro no Conselho 
Federal de Contabilidade, órgão 
regulador da sua área de formação. 

• Pelo missionário Cássio, sua esposa e os 
filhos do casal. São de Caiçaua-PA. Ele luta 
contra o câncer. 

• Pela saúde da irmã Margarida (RJ), com 
pneumonia. 

(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.facebook.com/IECSoteco
https://www.youtube.com/channel/UCO2iSU6W576ByKNFqt6nOXA
http://www.iecsoteco.com/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=12vdlu7y8n79f&utm_content=l3hzi9i


Boletim Informativo – Ano VI – Nº 20/22, de 15 de maio de 2022 
 

 

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. Kelen Dca. Níceas 

Dirigente da manhã Bruna   Ladário 

Dirigente da noite Dc. José Francisco 
Pr. Albert UAF 

Mylena 

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

Oper. de multimídia* Ana Luíza Guilherme Luciana Moraes Vívian 

Recepção Eliane Saturnino Matheus Luciana Moraes 
Intercessão (aos 

domingos, no gabinete) 
18h: Dca. 

Kelen 
18h15: 
Nicoly 

18h30: 
Djalma 

18h45: Ana 
Lúcia 

19h: 
Sidneia 

19h15: 
Evelyn 

*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 

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) 

5 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina do DAS 

6 19h30 Semana de Oração 

11 
- Dia dos Oficiais UIECB 

19h Noite de Louvor 
 

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). 
 

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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