
 

 
Boletim Informativo – Ano V – Nº 45/21, de 12 de dezembro de 2021 Pastoral 

Nossos irmãos de Corinto – Parte 3 

“Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo 
não o conheceu por sua própria sabedoria, 
aprouve a Deus salvar os que creem pela 

loucura da pregação” (1Co 1.21) 

Nós devemos tanto pregar quanto ouvir 
pregações. A Igreja deve centralizar o lugar da 
pregação e a pregação deve centralizar a Cristo. 
Nenhum dos nossos ajuntamentos deveria 
passar sem a exposição das Escrituras, pois toda 
a Escritura fala de Cristo, e Ele é a razão da 
Igreja. Nós devemos investir em oração e ajuda 
para que tenhamos sempre pregadores 
chamados por Deus e para tal preparados, 
humildes e cheios do Espírito Santo. A Igreja não 
pode prescindir da pregação, a não ser que 
deseje perder a fé. 

Às vezes observo como os evangélicos se 
comportam hoje. Dão muita atenção a um show 
gospel, a personalidades do mundo evangélico, 
que muitas vezes usam a Palavra apenas como 
pretexto. Até mesmo quando não é um show de 
música, o pregador, quando ocorre, limita-se 
apenas a abrir num texto da Bíblia a pretexto de 
um tema que bem lhe entenda, mas sem 
qualquer fidelidade ao texto bíblico. Hoje em 
dia, fala-se tanto de Jesus, de Deus, do Espírito, 
mas não se prega a pregação autêntica que o 
Espírito nos deixou para alimento. Por que isto? 
Porque a pregação perdeu a primazia na 
maioria dos movimentos evangélicos. (...) 

As igrejas estão diversificando sua 
programação em busca de algo que jamais 
encontrarão em outro lugar a não ser na 
pregação bíblica (se é que desejam encontrar a 
verdade). Não há como mudar o que Deus 
planejou para os nossos tempos. A fé vem pela 
pregação. A pregação ensina, consola, encoraja, 
fala ao coração, traz respostas para a vida, 
enfim, sustenta o povo de Deus. Não se muda 
isto sem também esbarrar nos problemas 
enfrentados pela Igreja de Corinto, que deixou 
a pregação de lado, ou pelo menos não a tratou 
com a devida atenção. 

A pregação bíblica é o método de Deus 
falar às nossas almas, transformar vidas, formar 
a nossa fé. Nada mais é capaz de provocar tudo 
isto em nós. Portanto, não deixemos que 
qualquer outra coisa nos impeça de ouvir a 
pregação bíblica. Não nos enganemos achando 
que há substitutos à pregação. Nossos irmãos 
de Corinto negligenciaram a pregação e deu no 
que deu. 

Em seu ensaio intitulado “A Bíblia na 
evangelização do mundo” (Perspectivas no 
movimento cristão mundial – Vida Nova, 2009), 
John Stott finaliza sua palavra dizendo: “Vamos 
proclamar a Palavra no Mundo: Não vamos 
consumir todas as nossas energias discutindo 
sobre a Palavra de Deus. Em vez disso, vamos 
começar a usá-la. Ela comprovará sua origem 
divina por meio do poder divino. Vamos 
proclamá-la no mundo! Quem dera todos os 
missionários cristãos e evangelistas 
proclamassem o evangelho bíblico com 
fidelidade e sensibilidade e cada pregador 
cristão fosse um expositor fiel da Palavra de 
Deus! Então Deus demonstraria seu poder 
salvador.” 

Ele prossegue: “Sem a Bíblia, a 
evangelização do mundo é impossível, pois sem 
ela não temos nenhum evangelho para levar às 
nações, nenhuma garantia para oferecer, 
nenhuma ideia de como fazer a tarefa e 
nenhuma esperança de sucesso. É a Bíblia que 
nos dá o mandato, a mensagem, o modelo e o 
poder de que precisamos para a evangelização 
do mundo. Portanto, vamos nos apoderar dela 
outra vez, por intermédio do estudo e da 
meditação diligentes. Vamos dar atenção aos 
seus mandamentos, captar sua mensagem, 
seguir sua orientação e confiar em seu poder. 
Vamos levantar nossa voz e tornar a Palavra 
conhecida.” 

(Pr. Hilário José. Extraído do Boletim 
Dominical nº 17/15, de 26/04/2015, 

da IEC Brasília, com adaptações.)  
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Dia da Bíblia 
É comemorado 
no 2º domingo 
de dezembro, 
portanto é hoje. 
Neste dia, nossa 
Escola Dominical funciona com uma 
dinâmica especial. Fique atento às 
orientações do nosso irmão Ladário. 
 

Escola Dominical 
Já a partir do próximo domingo, quando 
teremos assembleia de membros, as aulas 
habituais estarão suspensas até o final de 
janeiro de 2022. Nosso Departamento de 
Ensino Religioso deve aproveitar o período 
de recesso para: 

• avaliar o trabalho desenvolvido até o 
momento, 

• propor os ajustes necessários (se for o 
caso) e 

• atentar para o planejamento do próximo 
período de aulas a fim de que as classes 
estejam em condições de retomar suas 
atividades a partir de 06/02/2022. 

 

Domingo Missionário 

É hoje! Meditemos em Fp 4.14-19 e sejamos 
encorajados a investir nossa vida e nossos 
bens na obra de evangelização. 

Neste mês precisaremos nos empenhar um 
pouco mais no que diz respeito à oferta 
missionária. Daremos uma contribuição 
dobrada aos missionários em virtude do 

Natal. Lembremos que eles não têm 
emprego e, em certo sentido, dependem das 
igrejas para obterem o sustento de suas 
famílias. Por favor, pensemos nisso e 
repartamos com generosidade aquilo que o 
mesmo Senhor tem dado a cada um de nós. 
 

DEM 
Lembremos do vídeo que o nosso 
Departamento de Evangelismo e Missões 
solicitou que fosse feito para ser 
encaminhado aos missionários apoiados por 
esta Igreja. Outras informações podem ser 
obtidas com a Dca. Izabel. 
 

Prestando Contas 
A Comissão do Retiro informa: 

A) Total de entradas: R$ 13.206,00 
1) Mensalidade dos retirantes: R$ 12.440,00 
2) Lucro da cantina: R$ 526,00 
3) Diárias: R$ 240,00 

B) Total de saídas: R$ 12.042,97 

C) Saldo: R$ 1.163,03 

O valor acima foi repassado à Diretoria da 
Igreja para custear outras despesas, após a 
compra de um liquidificador e uma garrafa 
térmica para a cozinha. 

A Diretoria informa que a última parcela dos 
honorários do advogado foi paga no final de 
novembro. 

Pelo exposto, glorifiquemos a Deus. Até aqui 
o Senhor tem nos ajudado. Registramos aqui 
também nosso agradecimento àqueles que 
contribuíram fielmente para que 
pudéssemos fazer frente a essas despesas. 
Que o Senhor retribua o empenho de todos! 
 

Assembleia de Membros 
Consta afixada no quadro de avisos a 
convocação para a Assembleia-Geral 
Ordinária do próximo dia 19, a partir de 9 h, 
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em nosso templo. O pastor solicita o 
empenho daqueles que precisam fazer suas 
prestações de contas, bem como do 
Conselho Fiscal em relação a seus relatórios, 
a fim de que tudo seja posto em dia, como 
convém 
 

Culto de Oração 
Ocorrerá na próxima 
quarta-feira, às 19h30, 
de forma presencial. 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. 

 

 
Nessa série de estudos, pretendemos 
analisar relatos bíblicos sobre alguns 
personagens e, a partir da biografia deles, 
aprender lições importantes com os acertos 
e erros de cada um. Você poderá se 
identificar em meio às diversas histórias. Eis 
o tema da aula 17: Epafrodito: um 
companheiro de lutas. Nosso alvo: 

promover, no serviço cristão, o 
que é do outro (abnegação). 

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

Solicita-se aos dirigentes, 
preletores e operadores de som 
providenciar um microfone sem 
fio auxiliar para que os 

participantes dentro do templo realizem 
suas possíveis perguntas por meio dele. 
 

Natal e Ano Novo 
Dias 24 e 25/12: sem atividade na Igreja, a 
fim de que os membros fiquem à vontade 
com seus familiares. Dia 26/12: os trabalhos 
seguem normalmente, com o culto alusivo à 
ocasião sendo realizado à noite. 

Dia 31/12: culto de gratidão pela passagem 
de ano a partir das 22h. 
 

Cantinho da Oração 
“E tudo o que pedirem em oração, se crerem, 
vocês receberão.” (Mt 21.22). 

• Em gratidão a Deus pela boa recuperação 
da saúde do Pb. Gérson. 

• Pela saúde do Sr. Vicente (tio do Gilmar), 
que precisou ser internado (ainda carece 
de melhor diagnóstico). 

• Pela saúde da Sra. Marly (familiar da 
Mariza), que se encontra internada. 

• Pela saúde da Flávia, que vem realizando 
exames para melhor diagnóstico. 

• Pela saúde do Henrique, para que Deus o 
fortaleça. 

• Pela transferência do Pr. Albert e sua 
família para o ES. 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

 

Redes Socias 
 

   
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco 

 

Contribuições 
Bradesco: agência 02313, 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 Pb. Pedro Júnior Dc. João Artur Dc. José Francisco Dca. Kelen 

Dirigente da manhã Ladário   Assembleia 

Dirigente da noite Dca. Izabel 
UAC e UMEC Dc. Luiz 

Mylena 

Pregador(a) da noite Pb. Pedro Júnior Pr. Albert 
Oper. de som* Djalma Voluntário  Mariana Lucas 

Oper. de multimídia* Ana Luíza Guilherme Luciana Vívian 

Recepção Dc. Luiz Dc. Rafael Matheus Dca. Níceas 
Intercessão 
(aos domingos, no 
gabinete) 

18h: Flávia 
18h15: 
Vívian 

18h30: 
Ladário 

18h45: 
Bruna 

19h: Lucas 
19h15: 
Vanúzia 

*Comparece aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

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

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

Culto: 18h 
Oração: 19h30 

Estudo Bíblico 
(sistemático e doutrinário): 

19h30 

Semana de Oração: 
19h30 

 

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

Dezembro 

12 
- Dia da Bíblia 

- Domingo Missionário 

18 16h Reunião de Oficiais 

19 

9h Assembleia-Geral Ordinária 

19h30 Cantina (DAS) 

- Início do Recesso (de algumas atividades) 

25 - Natal (sem atividades na Igreja dias 24 e 25/12) 

26 19h30 Culto alusivo ao Natal 

31 22h Culto de gratidão pela passagem do ano 

Janeiro 1º - Dia da Confraternização Universal 
 

ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 

4 Cloves e Dca. Regina (casamento) 

12 Dca. Níceas 
20 Othoniel 

30 Dc. Luiz 

31 Guilherme 

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). 

Pb. Francisco Cléber: IEC Vale Encantado-ES (tel.: (27) 99607-0268). 
 

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. 

 

 

mailto:diowende@gmail.com
mailto:aderson.santos.rocha@gmail.com
mailto:richardoliveira7391@gmail.com

