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Mulher virtuosa, quem a achará? 

A beleza é enganosa, e a formosura é 
passageira; mas a mulher que teme ao 

Senhor será elogiada.” (Pv 31.30). 

A Bíblia aponta várias características da 
mulher virtuosa: confiável, bondosa, 
trabalhadora, dedicada à família, sábia em 
suas decisões, generosa, digna, otimista, 
paciente, temente ao Senhor etc. (Pv 31:10-
31). Com tantas virtudes, essa mulher é, 
merecidamente, reconhecida como tal 
principalmente por seus filhos e marido. 
Você pode até achar tudo isso uma utopia 
nos dias atuais, mas é essa mulher que a 
Palavra de Deus valoriza e que a sociedade 
deveria honrar também. 

Jesus Cristo, alinhado ao propósito 
original do Pai para as mulheres, tratou-as 
com dignidade e compaixão. Em Jo 4:1-30, 
por exemplo, ele quebrou paradigmas de 
sua época e se aproximou de uma mulher 
samaritana, sem qualquer constrangimento. 
Naquele tempo, não era apropriado um 
homem (principalmente se fosse um mestre 
judeu, como ele era tido por alguns) dirigir-
se a uma mulher desconhecida. Numa 
sociedade machista, legalista e hipócrita, a 
mulher era considerada inferior ao homem, 
às vezes era até mesmo tratada como uma 
escrava. Se ela não tinha filhos, era 
desprezada pelo marido e tida como 
amaldiçoada por Deus. No templo, o acesso 
da mulher também era limitado. Na 
sinagoga, havia uma barreira que as 
separava dos homens. A mulher não podia 
servir de testemunha num tribunal, não 
podia ler as Escrituras em público, seus 
pensamentos e sentimentos eram 
reprimidos. Porém Cristo demonstrou 

humildade e respeito diante da samaritana e 
lhe pediu um favor (v. 7). 

Num período em que agências de 
publicidade, músicos, coreógrafos, 
emissoras de televisão e revistas ganham 
dinheiro explorando a sexualidade da 
mulher, depreciando-as, chamando-as 
inclusive de “cachorras” (conforme uma 
música que alguns insistem em ouvir), é 
preciso sustentar a dignidade delas, reforçar 
o seu valor tanto na família quanto na 
sociedade e apontar-lhes a sua honrada 
posição dentro do plano original de Deus. 

Que o mês da família, meu caro leitor 
do sexo masculino, seja apenas mais um 
pretexto para eu e você reconhecermos 
humildemente o valor das mulheres 
virtuosas que ainda podem ser encontradas 
em diversas partes do mundo, inclusive 
dentro da nossa própria casa. Olhe bem, 
com bastante atenção, pois ela pode estar 
do seu lado, bem pertinho de você! 

Pr. Albert Iglésia  
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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. 
 

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 alunas da classe do Pr. Albert 
participarão da aula na classe das mulheres, 
pois ele dará aula na classe dos homens. 

A propósito, sempre convém lembrar que o 
início dos trabalhos é às 9h. O pastor tem 
percebido que alguns têm (ou estão com) o 
hábito de chegar atrasados. Isso não é bom. 
O testemunho fica comprometido, 
principalmente de quem exerce cargo ou 
função de liderança. Reflita e mude o que for 
preciso em seus hábitos. 

Estão de Volta 
Os irmãos Cloves, Ladário e Dca. Izabel já 
retornaram de suas respectivas viagens e se 
encontram conosco. Sejam todos bem-
vindos em nome de Jesus! 

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

Como era o corpo ressurreto de Jesus? O que 
aconteceu com ele 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 
UHEC 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 
O pastor solicita uma reunião com os 
integrantes dela logo após o culto noturno. 
A presença dos irmãos é imprescindível para 
a deliberação de alguns assuntos. 
 

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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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? Você já 
confirmou a participação do seu filho com a 
Dca. Kelen? 
 

Reunião da ARCCA 
A próxima ocorrerá em Linhares, dia 04/06, 
às 10h30. Os interessados em participar e 
viajar no possível ônibus que o presidente da 
associação pretende alugar devem falar 
diretamente comigo. O Pr. David precisa 

dessa informação para dar continuidade às 
tratativas do aluguel do veículo. Valor 
individual que será cobrado no dia: R$ 25,00 
(transporte e almoço). Outras informações 
serão transmitidas assim que for possível. 
 

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. 
Instruções e treinamentos estão 
ocorrendo também, a fim de que o 
objetivo seja alcançado. 

• Pelo Eduardo Bonates, que passará por 
cirurgia em sua vista esquerda amanhã, às 
7h. 

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

• Pelo irmão Artur (IEC Brasília), que passou 
por nova cirurgia. Ele também luta contra 
o câncer. 

• Pela Dª Teresa (mãe do Pr. Hilário), 
também em tratamento contra o câncer. 

• Pelo Marcos (pedido do Bonates) e pelo 
seu filho Pedrinho. O primeiro também 
luta contra o câncer. 

(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. Níceas Dca. Marina Dc. Rafael Dc. João Artur 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Mylena 
Pr. Albert UHEC 

Pr. Albert 

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

Oper. de multimídia* Vívian Luciana Moraes Guilherme Ana Luíza 

Recepção Luciana Moraes Cloves Dc. Rafael Catrinque 
Intercessão (aos 

domingos, no gabinete) 18h: Cloves 
18h15: 
Djalma 

18h30: 
Sidneia 

18h45: 
Albert Jr. 

19h: Ana 
Luíza 

19h15: 
Guilherme 

*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) 

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 

12 - Dia dos Namorados 
 

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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