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A síndrome de Saul 

O reinado de Saul começa a ser descrito 
no capítulo 13 do primeiro livro de Samuel. 
Sua atuação à frente de Israel foi marcada 
por decisões insensatas e pela tentativa de 
encobrir seus pecados. Foi o início de uma 
trajetória que passou por um ritual de 
espiritismo (1Sm 28) e terminou com um 
suicídio (1Sm 31.4). 

Diante disso e de outros episódios 
protagonizados pelo primeiro rei de Israel, é 
interessante refletirmos sobre os passos 
dados por Saul que o levaram a ser rejeitado 
por Deus, a fim de que o mesmo não venha 
a ocorrer conosco. 

Arrogância, orgulho, prepotência (1Sm 
13.1-4). Por ter obtido uma vitória inicial 
sobre uma guarnição dos filisteus (1Sm 
13.2), Saul passou a menosprezar o inimigo 
(1Sm 13.5-7), o que lhe custou caro depois. 
O rei também foi negligente e não honrou o 
próprio filho Jônatas, que comandou a 
vitória inicial (1Sm 13.3-4). Saul tratou de se 
promover e se reafirmar diante dos homens. 
Talvez você conheça pessoas assim, que 
querem sempre a glória para si, que agem 
como se fossem os únicos e verdadeiros 
responsáveis por tudo de bom que 
acontece. Cuidado com isso! A palavra de 
Deus diz: “O orgulho vem antes da 
destruição; o espírito altivo, antes da queda” 
(Pv 16.18). 

Impaciência, incredulidade e 
desobediência (1Sm 13.8-9). Samuel tinha 
dado instruções a Saul (1Sm 10.8). Naquele 
contexto, não cabia ao rei oficiar cerimoniais 
de sacrifícios, porém Saul transgrediu mais 
essa orientação e alegou que fora “forçado 
pelas circunstâncias” (1Sm 13.11-12). Ora, 
diante da dificuldade, por que Saul 
perseverou na oração e se precipitou em 

fazer o que não lhe competia (1Sm 13.13-
14)? Por que não creu na palavrado homem 
de Deus e se deixou vencer pela 
impaciência? Você também conhece 
pessoas assim, que permitem que sua 
ansiedade e demais sentimentos suplantem 
a razão e estejam acima do que Deus 
normatiza nas Sagradas Escrituras? Isso faz 
muito mal, evite viver desse jeito. Está 
escrito na Palavra do Senhor: “Não andem 
ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, 
pela oração e súplicas, e com ação de graças, 
apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de 
Deus, que excede todo o entendimento, 
guardará os seus corações e as suas mentes 
em Cristo Jesus” (Fp 4.6-7). 

Dissimulação. Saul saudou cordialmente 
o profeta, como se nada de errado estivesse 
acontecendo (1Sm 13.10). Cara de pau! O 
apóstolo João ensinou: “Se afirmarmos que 
temos comunhão com ele [o Senhor], mas 
andamos nas trevas, mentimos e não 
praticamos a verdade. (1Jo 1.6). Além disso, 
transferiu a culpa para Samuel e para seu 
exército (1Sm 13.11). Novamente João nos 
ensina: “Se confessarmos os nossos pecados, 
ele é fiel e justo para perdoar os nossos 
pecados e nos purificar de toda injustiça. Se 
afirmarmos que não temos cometido 
pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a 
sua palavra não está em nós” (1Jo 1.9-10). 
Por fim, como já foi mencionado, culpou as 
circunstâncias da vida (1Sm 13.11-12). 

Não se deixe contaminar pela síndrome 
de Saul. Aprenda também com os erros 
alheios, com a observação. Evite a trajetória 
melancólica do primeiro rei de Israel. Siga o 
exemplo do eterno Rei Jesus! 
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Desde o dia 23/08, a UIECB está 
promovendo uma campanha de oração que 
continuará até dia 17/12, por meio da 
plataforma Zoom, de segunda à sexta-feira, 
sempre de 7h a 8h. Para participar, basta 
acessar o link a seguir: 
https://us02web.zoom.us/j/82675777550. 
Ele será sempre o mesmo. 
 

Comissão do Retiro 
A reunião de semana 
passada foi 
remarcada para o 
próximo domingo (3), 
logo após a escola 
dominical, no 
gabinete pastoral. 
 

Retirantes 
A respeito da participação de pessoas 
menores de 18 anos no retiro, é 
indispensável que elas se façam 
acompanhar de um responsável plenamente 
capaz: pai/mãe; avô/avó; irmão/irmã; 
tio/tia. Na falta de uma dessas pessoas, 
torna-se obrigatória a apresentação prévia 
de uma autorização específica (modelo com 
a Comissão do Retiro), com a indicação 
expressa de outra pessoa responsável pelo 

retirante menor de idade. Tal medida tem o 
intuito de resguardar tanto a Igreja quanto 
as respectivas famílias de possíveis 
incidentes. 
 

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

Estudo Bíblico 
Na próxima sexta-
feira, às 19h30, de 
forma presencial e 
on-line, daremos 
continuidade à 
série Gente que 
fez! 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 10: Barnabé, o 
filho da exortação. Nosso alvo: 

entender, pelo exemplo de 
Barnabé, os principais valores da 
vida cristã. 

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

Setembro Amarelo 
A vida é uma dádiva divina, cuide bem dela! 
Está disponível no canal da Igreja no 

https://us02web.zoom.us/j/82675777550
https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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YouTube uma palavra de orientação do Pr. 
Albert a esse respeito. Clique aqui! Fica 
também a indicação de dois livros que 
podem contribuir para a melhor 
compreensão do tema: 

• Crise suicida: avaliação e manejo (Neury 
José Botega, editora Artmed, 2015); e 

• Não desista de você: viva uma vida que 
faça sentido (Hernandes Dias Lopes, 
editora Hagnos, 2007). 

 

Capacitação 

 
Destinado aos líderes de jovens das igrejas, 
diretores de Uniões e Federações de 
Mocidade. Link da pré-inscrição: 
https://forms.gle/Rfz1Rdrhr3951pTy7. Para 
mais informações, fale direto pelo telefone 
(74) 98813-1056. 
 

Encontro da ARCCA 
O próximo encontro está previsto para o dia 
9/10, em Aracruz, às 10h30. Os interessados 
em participar devem confirmar presença 
com nossa secretária, Bruna, até dia 5/10. 
Precisaremos de “caronas solidárias”. Avise 
se você está disposto a fazer isso com seu 
carro. Nesse caso, A Igreja poderá viabilizar 
um auxílio de 50% da gasolina e do pedágio. 

Almoço Pró-Retiro 

 
Dia 3/10! Reserve o seu até o próximo dia 29 
com a Flávia ou a Vívian. Haverá almoço no 
local e marmitex. 
 

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

• Pela saúde a irmã Stela. 

• Pela Perene (irmã do Ladário), com 
perspectiva de cirurgia dia 18/10. 

• Pela saúde da Jacqueline, que necessita 
de consulta com angiologista e possível 
intervenção cirúrgica. 

• Pela saúde do Eduardo Bonates, que 
passará por cirurgia no próximo dia 30. 

• Pela reserva do Pr. Albert, prevista para 
novembro/dezembro deste ano. 

• Pelos pastores Richard, Diógenes e 
Aderson, suas famílias e seus ministérios. 

• Pelo Pb. Cléber, sua família e seus 
estudos. 

(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). 
PicPay: Igreja Evangélica Congregacional em 
Soteco.  

https://www.youtube.com/watch?v=7kme4LdPRY0
https://forms.gle/Rfz1Rdrhr3951pTy7?fbclid=IwAR1_C5IBSEPZ-XfnH4IhvB3qa1XAy6aCBYz8dkZZxaFgSg8GTR99ua_FTGs
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. José Francisco Dca. Níceas Dca. Kelen 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite 
Matheus UAF Dc. Rafael Pr. Albert 

Pregador(a) da noite 
Oper. de som* Lucas Voluntário Mariana Djalma 

Oper. de multimídia* Ana Luíza Luciana M. Guilherme Vívian 

Recepção Dca. Regina Dc. João Artur Ladário Vanusa 
Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

18h: 
Vanúzia 

18h15: 
Vívian 

18h30: 
Ladário 

18h45: 
Bruna 

19h: 
Mariana 

19h15: Dca. 
Izabel 

*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) 

Setembro 30 - Dia da Secretária 

Outubro 

2 - Dia do Pastor Congregacional1 

3 
18h Culto com Santa Ceia 

12h Almoço (pró-retiro) 

4 a 8 19h30 Semana de Oração 

9 10h30 Reunião da ARCCA (Aracruz) 

10 
- Domingo Missionário 

19h30 Cantina (DEM) 

12 - Dia da Criança 
 

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO 

2 Armezinda 

5 Vanusa 

6 Dca. Izabel 
19 Sidneia 

20 Vanúzia Bermudes 

28 Ana Lúcia 

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). 
 

 
1 Em 2 de outubro de 1863, o Reverendo Robert Reid kalley foi empossado formalmente pastor da Igreja Evangélica Fluminense. 

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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