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Uns aos Outros (Cl 1:29-2:2) 

O ministério de Paulo também foi 
marcado pelo serviço em favor dos cristãos. 
E nisso o apóstolo certamente também 
imitava Jesus, que veio para servir, não para 
ser servido (Mc.10:42-45). Paulo se 
esforçava tanto para servir aos irmãos que 
se afadigava (v. 29). A Paulo não importava 
desgastar seu corpo e ficar bem cansado. 

Reflitam comigo sobre o tipo de esforço 
de que Paulo está falando neste momento. 
Ele está preso, provavelmente em Roma. 
Então, ele fala sobretudo de um esforço 
espiritual, já que a prisão não lhe permitia 
fazer praticamente nenhum esforço físico 
em favor dos colossenses. Esse esforço 
espiritual se dá através de oração e jejum. O 
que Paulo está dizendo é que ele não se 
cansa de orar e jejuar pela vida dos 
colossenses, pessoas que ele nunca havia 
visto, mas por quem nutria amor. Mesmo 
afadigado, ele não cessa de interceder a 
Deus em favor dos seus irmãos da igreja de 
Colossos. 

O apóstolo fazia questão que tanto os 
irmãos de Colossos quanto os de Laodiceia 
soubessem que havia alguém que se 
importava com a vida deles, que eles não 
estavam sozinhos na luta contra o mundo e 
contra o Diabo e que eles podiam contar 
com as intercessões do apóstolo mesmo em 
momentos difíceis. Com isso, Paulo ensinava 
àqueles irmãos que a vida cristã é marcada 
pela ajuda mútua, pelo amor recíproco, por 
momentos de entrega e de renúncia em 
favor do outro. 

Já que Paulo se afadigava na prisão 
intercedendo pelos colossenses, o que ele 
pedia a Deus? Encorajamento aos corações 
(v 2). No grego, a palavra parakleo, significa 
exortar, encorajar, animar. É da mesma 

família etimológica da palavra parakletos 
que Jesus usou em Jo 14:16, quando se 
referiu ao Espírito Santo como o Consolador 
que o Pai enviaria aos seus discípulos. Paulo, 
você e eu sabemos que corações 
desanimados geram pessimismo na igreja, 
no lar, no trabalho... Uma pessoa com 
fraquezas emocionais e espirituais torna-se 
um campo aberto para o diabo semear 
incredulidade, heresias, desunião. Um 
crente apático é um crentesem resistência 
aos ataques do diabo e sem discernimento 
para identificar falsos ensinos. 

Vínculo do amor (v.2). Paulo pedia que 
os crentes fossem interligados pelo vínculo 
do amor. Quando o povo de Deus se une em 
amor, há restauração, encorajamento, 
firmeza na luta contra o pecado, contra o 
erro doutrinário e há entendimento para 
compreender plenamente o mistério de 
Deus revelado em Cristo Jesus. Por outro 
lado, é muito estranho notar a frieza e o 
desprezo com que certas pessoas que se 
dizem crentes tratam seus irmãos em Cristo. 
Sem dúvida, tais pessoas não aprenderam 
isso nem com Paulo, nem com o Senhor 
Jesus Cristo. Então, onde foi que 
aprenderam a agir dessa forma? Certamente 
foi no mundo. E, se foi lá, por que continuam 
agindo assim, “matando” seus irmãos, como 
se isso fosse normal e aceito por Deus? Será 
que também pertencem ao mundo, embora 
estejam frequentando a igreja e façam parte 
do seu rol de membros? Será que são 
pessoas verdadeiramente regeneradas? 
Deus o sabe! 

Como membros de uma mesma família 
celestial, deveríamos nutrir mais respeito e 
amor uns pelos outros. Deveríamos nos 
tratar com mais consideração 
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Reunião da ARCCA 
Ontem, novamente nossa associação esteve 
reunida. Dessa vez, foi em Linhares, onde 
todos foram muito bem recebidos. Nossa 
Igreja se fez representar por vários irmãos. 
Oportunamente, o Pr. Albert compartilhará 
algumas deliberações surgidas nesse 
encontro. Aguarde! 
 

Fachada 
Percebeu o novo layout na porta de 
entrada? Pois é, ele faz parte de uma 
iniciativa de nos comunicarmos melhor com 
o público externo. Outras ações virão nesse 
mesmo sentido. Sabemos que isso não basta 
para que as pessoas se acheguem a nós. É 
preciso, acima de tudo, clamarmos pela 
atuação do Espírito Santo em nossa vida e 
por meio dela. Entretanto é saudável que a 
Igreja se apresente à comunidade da qual 
ela faz parte e com ela interaja. Reflita sobre 
o testemunho da igreja primitiva: “louvando 
a Deus e contando com “a simpatia de todo 
o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o 
Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos” 
(At 2.47). 
 

Escola Dominical 
Hoje todas as classes estão funcionando 
normalmente, inclusive a Classe de 
Integração e Novos Membros, sob a 
ministração do Pr. Albert. 
 

Adolescentes e Pré-Adolescentes 
Hoje, após a EBD, reunião com todos na sala 
onde os jovens se reúnem. Não faltem, pois 
a Flávai tem que programar algumas coisas 
do interesse de vocês. 
 
 
 
 
 

Será ministrada hoje, durante o culto 
noturno. O Pb. Pedro Júnior e a Dca. Marina 
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 
Hoje, logo após o culto noturno, será servido 
um delicioso pastel quentinho, frito na hora! 
Sabores: carne, frango ou queijo com 
presunto. Se você puder, participe e ajude o 
departamento a ajudar outras pessoas. 

Ah! E caso você tenha algo para compor as 
cestas básicas do mês de junho, procure 
alguém da diretoria do DAS. 
 

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: Cloves (2ª); Dca. Kelen (3ª); 
Luciana Moraes (4ª); Ladário (5ª); Flávia 
(6ª). 

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

“O Seminário Teológico Congregacional do 
Nordeste, pensando no preparo daqueles 
que desejam ter uma boa formação 
missionária e servir melhor às suas igrejas, 
preparou o CURSO BÁSICO DE MISSÕES.  

Esse curso tem como foco o conhecimento 
teológico-confessional e missiológico 
(conceitual e prático). As aulas serão 
quinzenais, sendo dois sábados de cada mês.  

A mensalidade do curso é R$ 89,00. O curso 
tem duração de um ano. 

Para mais informações entre em contato 
conosco, por meio do telefone/whatsapp: 
(81) 9991-3081, ou pelo email: 
seminarionordeste@uiecbead.com.br”. 

(Pr. Pedro Silva, diretor do STCNE) 
 

Noite de Louvor e Adoração 
Ocorreria no dia próximo sábado, mas 
precisou ser cancelada. Tão logo nosso 
irmão Eduardo Bonates se recupere 
plenamente, novas informações serão 
compartilhadas. 
 

Festa do Milho 
Está programada para o dia 25/06, porém 
ela não acontecerá por si só. Ou seja, é 
preciso que os membros colaborem com o 
evento. A Dca. Carmozina não dará conta de 
tudo sozinha. Ela está relacionando 
voluntários até o dia 15. Se não houver em 
número suficiente, o evento será cancelado. 
 

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 estado de Pernambuco, afetado 
pelas recentes chuvas. 

• Pela saúde da Dca. Carmozina, do 
Eduardo Bonates e da Flávia. 

(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
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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. João Artur Pr. Albert Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite 
Pr. Albert 

Semana de Oração (acompanhe a escala 
neste boletim) 

Dca. Carmozina 

Pregador(a) da noite Pr. Albert 

Oper. de som* Mariana Voluntário Voluntário Carlinhos 

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

Recepção Sidneia Dc. João Artur Pr. Albert Mariza 

Intercessão (aos 

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

Luciana M. 
18h30: 
Creusa 

18h45: 
Mylena 

19h: Irã 
19h15: 

Luzia M. 
*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) 

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 

12 

- Dia dos Namorados 

- Domingo Missionário 

- Domingo da Igreja Perseguida (https://www.portasabertas.org.br/dip) 

18 16h Reunião de Oficiais 

20 a 23 - AGE UIECB (continuação, para tratar do RI) 

25 17h Festa do Milho 
 

ANIVERSARIANTES DE JUNHO 
4 Saturnino 

7 Raphael 

15 Antônio Carlos (Tony) 

17 Beatriz 

19 Itamara 

21 Vívian 

25 Mylena 

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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