
 

 
Boletim Informativo – Ano VI – Nº 51/22, de 18 de dezembro de 2022 Pastoral 

A disciplina do descanso 

“Portanto, resta um repouso sabático para 
o povo de Deus. Porque aquele que entrou 
no descanso de Deus, também ele mesmo 

descansou de suas obras, como Deus 
descansou das suas” (Hb 4.9-10). 

Existem diversas passagens bíblicas que 
falam sobre descanso (ou descansar). Essa 
palavra pode assumir significados de cunho 
teológico e dizer respeito, por exemplo, à 
salvação ou descanso da alma em (ou 
perante) Deus, ou apenas expressar 
aspectos práticos do dia a dia de cada 
indivíduo e apontar para o descanso físico 
do corpo. Qualquer que seja o sentido de tal 
palavra, é preciso admitir que o descanso 
sempre esteve nos planos de Deus para o 
seu povo. 

Jesus, depois de convidar os “cansados 
e oprimidos” a obterem alívio nele próprio, 
explica que isso seria possível porque seu 
“jugo é suave” e seu “fardo é leve”, o que 
certamente favorece o descanso da nossa 
alma (Mt 11.28-30). Deus, o nosso Pai, 
instituiu em Israel o ano sabático, que 
favorecia também o descanso e a 
recuperação da terra após um ciclo de 
atividades: “Durante seis anos você semeará 
a sua terra e recolherá os seus frutos. 
Porém, no sétimo ano, deixe a terra 
descansar e não a cultive...” (Êx 23.10-11; cf. 
Lv 25.2-8). Esse sistema tinha um paralelo 
semanal nas leis do judaísmo, que previa seis 
dias de trabalho e o sétimo de descanso 
(shabat): “Seis dias você fará o seu trabalho, 
mas, no sétimo dia, descanse, para que 
descanse também o seu boi e o seu jumento, 
e para que o filho da sua escrava e o 

 
1 Disponível em https://ultimato.com.br/sites/john-
stott/2018/07/30/o-que-john-stott-disse-sobre-descanso/. 
Acessado em 17/12/2022. 

estrangeiro se revigorem” (Êx 23.12). Ainda 
hoje, as sociedades contemporâneas 
refletem esse sistema em suas atividades 
produtivas, com os trabalhadores tendo 
direito a pelo menos trinta dias de férias 
anuais e um dia de folga semanal. 

Para Jonh Sott, o descanso é uma 
disciplina 1  relevante e indispensável tanto 
para a saúde do corpo, da mente e do 
coração quanto para o vigor e o frescor 
espiritual. O saudoso teólogo (1921–2011) 
explicava que a fadiga é capaz de abater as 
pessoas, fazendo-as perder o interesse pelas 
Escrituras, pela oração e pelo testemunho 
de Jesus Cristo. O ex-pastor inglês e uma das 
personalidades mais influentes no meio 
cristão dos últimos tempos acreditava que 
as pessoas não deveriam abrir mão de 
reservar tempo de descanso para si mesmo, 
escolher bons passatempos e dedicar tempo 
à família e aos amigos. Segundo Stott, tudo 
isso são necessidades humanas, e o cristão 
não deve ter vergonha de admitir que 
precisa delas também. Ele contava que 
adotou o descanso como princípio após um 
sábio conselho de um palestrante em uma 
conferência para líderes cristãos de que 
participou em 1950. “Tudo o que posso dizer 
é que essa medida providencial salvou 
minha vida e meu ministério. O peso da 
responsabilidade foi retirado. Embora ainda 
fosse desafiado pelo trabalho, não me sentia 
esmagado por ele.” 

Não sei qual a sua relação com a 
família, o ministério, os amigos e o trabalho, 
mas gostaria de lhe sugerir o que o próprio 
Deus instituiu para o seu povo: descanso. 

Pr. Albert Iglésia  
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Família Bonacorso 

Está conosco desde quinta-feira, quando os 
primeiros integrantes chegaram 
diretamente de Brasília para um curto 
período de férias na cidade. Amanhã 
seguirão para o RJ, onde passarão o Natal, 
mas alguns retornarão para passar o Ano 
Novo em terras capixabas. Sejam todos 
bem-vindos! 
 

Assembleia de Membros 

Ocorre hoje, no templo desta Igreja, a partir 
de 9h, para tratar dos assuntos previstos na 
pauta afixada em nosso quadro de avisos. 

Os membros votantes estão convocados a 
participar da reunião, de acordo com o que 
dispõe o Estatuto em vigor. 

As ausências por motivos justificáveis 
deverão ser informadas também à luz do 
que prevê o mesmo documento. 
 

Recesso 
Como já tem sido feito em anos anteriores, 
observaremos um breve recesso de algumas 
atividades a contar de amanhã, que se 
estenderá até o dia 31/01/2023. 

Aproveite o período para descansar um 
pouco, curtir mais a família e os amigos, 
inclusive rever aqueles mais afastados, 
reorganizar a agenda para 2023, arrumar o 
“quartinho da bagunça” etc. 

Isso não significa que a Igreja estará 
inoperante, apenas diminuiremos o ritmo de 
trabalho e alteraremos algumas atividades 

para equilibrar nossa dinâmica durante esse 
período. Anote aí: 

• Escola Dominical no formato 
convencional (teremos culto durante as 
manhãs); 

• Culto Infantil noturno (as crianças 
permanecerão no templo); 

• Uniões e PGs (em consequência, os 
trabalhos das sextas-feiras sob suas 
responsabilidades ficarão suspensos); e 

• Semana de Oração. 
 

Estudo Bíblico 

 
Na próxima quarta-feira, às 19h30, daremos 
continuidade à série de estudos bíblicos 
Pneumatologia: a pessoa e a obra do 
Espírito Santo. Anote aí o tema da aula 8: 
Dons do Espírito Santo: perguntas gerais. 

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

Pequenos Grupos 
Na próxima sexta-feira, às 

19h30, haverá o último 
culto com os PGs antes 
de efetivamente 
entrarem em recesso. 
Esperamos contar com 

sua presença, seu 
serviço e seu testemunho. 

Dessa vez os dois grupos se reunirão na 
Igreja. A sugestão é usar o salão social para 
o momento devocional e a confraternização. 

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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O Dc. Rafael e o Eduardo Bonates conduzirão 
o trabalho com o auxílio dos demais irmãos. 

Em janeiro haverá recesso dessa atividade, 
que será retomada em fevereiro. 

Acesse nosso site e saiba mais. Clique aqui! 
 

CM Aracruz-ES 
Registramos aqui o recebimento das 
prestações de contas referentes ao período 
de junho a novembro que foram enviadas 
pelo Pr. Aderson e já estão com nosso 
Conselho Fiscal. 

Ressaltamos a admirável apresentação dos 
documentos sistematicamente separados e 
encadernados. Parabéns pelo zelo! 
 

Pr. Richard 
Tem enviado constantemente seus 
informativos por meio eletrônico, de modo 
a agilizar o conhecimento da Igreja a 
respeito do ministério que ele e Yohanna, 
sua esposa, desenvolvem no PV Hungria. 

Além disso, compartilha conosco mensagens 
devocionais a partir do livro de Provérbios 
que muito nos abençoam. 

Leia tudo com atenção e ore pela família. 
 

Missionária Elizabeth 
Recebemos nova correspondência da 
missionária Elizabeth sobre o andamento 
inicial do seu ministério no novo campo de 
atuação: Diamantina-MG. 

A “carta de oração”, como a própria autora 
gosta de chamar, contém vários motivos de 
oração e foi compartilhada eletronicamente 
no grupo de membros da Igreja. Querendo 
lê-la em meio físico, solicite uma cópia ao 
pastor ou ao DEM da Igreja. 
 

Férias Pastorais 
O pastor Albert estará de férias no período 
de 2 a 22 de janeiro de 2023. Serão 21 dias 

consecutivos. Os 9 dias restantes serão 
usufruídos depois, em período a confirmar. 

Nesse período, o Pb. Pedro Júnior (vice-
presidente) estará à frente da Igreja. 
 

Natal 
Nos dias 24 e 25/12, não teremos atividade 
na Igreja. As comemorações referentes ao 
Natal ficarão a cargo de cada família. 

Nosso desejo é que o Verdadeiro Natal faça 
parte da vida diária de cada pessoa, e não 
apenas nesta época do ano. Que Jesus Cristo 
nasça e viva em cada coração! 

Boas festas a todos! 
 

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

• Pela saúde da Mariza, da Selma, da Dª. 
Lurdes, da Dª. Luzia Tolentino, do Marcos 
Ian, da Flávia, do Azarcon, do Aldo (tio do 
Bonates), da Dalmira (irmã da Selma). 

• Pelo crescimento quantitativo e 
qualitativo da nossa Igreja. 

• Pelas famílias em viagem neste fim de 
ano, por conta das confraternizações. 

• Em gratidão a Deu pelos compromissos 
assumidos e honrados durante todo o 
ano. 

(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). 

Visitante, seja bem-vindo! 
Sua presença nos alegra. 

Volte sempre!  

https://www.iecsoteco.com/pequenosgrupos-pg
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 Dc. Rafael 

Pequenos Grupos 
(na Igreja; 

acompanhe as 
informações neste 

boletim) 

Natal 
(a critério das 
famílias; sem 
atividade na 

Igreja) 

Dirigente da manhã Assembleia  

Dirigente da noite Mylena 
Pr. Albert 

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

Multimídia* (transm./proj.) Dc. Rafael / Guilherme Luciana / Evellyn 

Recepção Vanusa Ladário 
Intercessão (aos domingos, 

no gabinete) 
18h: Dcª. 

Izabel 
18h15: Dc. 

Luiz 
18h30: Dcª. 

Kelen 
18h45: Ana 

Lúcia 
19h: 

Mariza 
19h15: 
Nicoly 

*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 (templo) 
ou PGs (lares): 

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) 

Dezembro 

18 9h Assembleia-Geral Ordinária 

19 - Início do recesso de algumas atividades 

23 19h30 Pequenos Grupos (na Igreja, em confraternização) 

24 - Véspera de Natal (sem atividade na Igreja; a critério das famílias) 

25 - Natal (sem atividade na Igreja; a critério das famílias) 

31  Culto de gratidão alusivo ao Ano Novo (com Santa Ceia) 

Janeiro 

1º - Confraternização Universal 

8 18h Domingo Missionário 

20 - Dia do jornal O Cristão (veículo de comunicação oficial da denominação) 
 

ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 

1º Anthonny 

3 Cloves e Dcª. Regina (casamento) 

12 Dcª. Níceas 
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). 

Misª. Elizabeth Mattos: IEC Realengo-RJ (tel.: (21) 992678136; e-mail: lizcmattos@gmail.com). 

Pr. José Cláudio: Projeto IEC VIX-ES (tel.: (27) 99505-6021; e-mail: iecvixsemear@gmail.com). 
 

OFICIAIS ECLESIÁSTICOS EM ATIVIDADE 

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 ADMINISTRATIVA 

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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