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A entrega da família de Abraão  

Em Gn 21 nasce o filho que o Senhor 
prometeu a Sara e Abraão. Isaque é o seu 
nome. O casal agora está muito feliz, sente-
se realizado com a chegada daquele menino. 
Ela, com seus 90 anos (Gn 17:17), se livra da 
vergonha de ser uma mulher estéril numa 
sociedade patriarcal, em que a mulher era 
vista como uma propriedade e um meio de 
procriação. Ele, já com 100 anos (Gn17:17), 
sente-se revigorado, capaz de dar à esposa 
um filho tão desejado. O nascimento de 
Isaque trouxe alegria e esperança ao casal. 

Entretanto o drama da família estava só 
começando. No capítulo 22, quando Isaque 
já era adolescente, Deus exige que Abraão 
sacrifique seu filho. A ordem não vem 
acompanhada de justificativas. O filho 
prometido e ansiosamente esperado 
durante 25 anos deveria ser sacrificado sem 
qualquer explicação. No lugar de Abraão, 
muitos murmurariam e até negariam. Mas o 
texto não diz isso sobre Abraão. O pior é que 
ainda havia um agravante: não se tratava da 
perda de um bem material; mas, sim, da 
perda de sua descendência, do filho por 
quem ele e sua esposa oraram e choraram 
durante 25 anos. Por que Deus, depois de ter 
realizado o desejo daquela família, agora 
parecia querer dar fim em tudo, de forma 
tão inesperada e radical? 

Na verdade, Deus decidiu experimentar 
Abraão (Gn 22:1), a fim de que ele pudesse 
ser tido como aprovado, amadurecido e 
íntegro aos olhos de todos. Isto é o que Tiago 
nos ensina: “...considerem motivo de grande 
alegria o fato de passarem por diversas 
provações, pois vocês sabem que a prova da 
sua fé produz perseverança. E a 
perseverança deve ter ação completa, a fim 

de que vocês sejam maduros e íntegros, sem 
lhes faltar coisa alguma” (Tg 1:2-4). 

Abraão precisava demonstrar a 
genuinidade do seu amor por Deus (Gn 
22:2). Biblicamente, o amor é provado por 
meio de atitudes e não apenas por palavras 
dóceis. Deus poderia tirar a vida de Isaque 
de forma menos traumática para seus pais. 
Porém a intenção era trabalhar os 
sentimentos da família. Aquele sacrifício 
envolvia a disposição de Abrão caminhar 
durante dias rumo a um lugar desconhecido. 
Durante esse tempo, ele poderia reavaliar as 
consequências, desanimar e retroceder. 
Mas Abraão seguiu em frente. 

O sacrifício de Isaque exigia que Abraão 
fizesse morrer o que ele amava e, aos olhos 
humanos, aquilo que possivelmente ele não 
teria chance de obter novamente. Porém 
Abraão demonstrou amar mais o Criador do 
que a criatura, amar mais o abençoador do 
que a bênção, amar mais a Deus do que ao 
próprio filho. Disse Jesus: “Quem ama seu 
pai ou sua mãe mais do que a mim não é 
digno de mim; quem ama seu filho ou sua 
filha mais do que a mim não é digno de mim; 
e quem não toma a sua cruz e não me segue, 
não é digno de mim. Quem acha a sua vida a 
perderá, e quem perde a sua vida por minha 
causa a encontrará” (Mt 10:37-39). 

O que isso tem a ver com nossas 
famílias? Tudo! Somos capazes de perceber 
em nossas famílias algo que Deus está 
requerendo para estreitar a comunhão 
conosco? Nosso amor por Deus e nossa 
disposição de servi-lo vão até que ponto? 
Que sigamos o exemplo da família de 
Abraão, desprendendo-nos dos nossos 
próprios sonhos para vivermos a vontade de 
Deus. E que o Senhor abençoe nossos lares! 
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União de Homens 

Ontem à noite, os varões estiveram reunidos 
para rediscutirem suas ações em favor do 
Reino, o que inclui obviamente a atuação 
nas circunscrições da igreja local e da 
associação regional. Na ocasião, houve 
oração, Palavra e louvor. O momento de 
comunhão contou também com um 
delicioso churrasco. Parabéns a todos! 
Prossigam nessa mesma disposição para 
glória de Deus! 
 

Assembleia de Membros 

Em virtude do adiamento que sofreu, 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 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 Estatuto 
vigente. 
 

Será ministrada hoje, durante o culto 
noturno. O Dc. João Artur e a Dca. Níceas 
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). 
 

Escola Dominical 
Em virtude da realização da assembleia de 
membros, as aulas estão suspensas hoje. No 
próximo domingo, se Deus quiser, elas serão 
retomadas normalmente. Fique atento! 
 

Cantina do DAS 
Hoje à noite, logo após o culto. Se puder, 
participe e ajude o departamento a angariar 
fundos para subsidiar suas ações em favor 
do suprimento de necessidades alheias. 
 

Dca. Carmozina 
Após um período de afastamento, em 
virtude de enfermidade, nossa irmã já está 
em nosso convívio novamente. Ela agradece 
as orações da Igreja. No entanto a atenção 
com o corpo requerida naturalmente pela 
idade deve ser observada de maneira 
constante nessa fase da vida. Outros exames 
e novas consultas médicas precisam estar 
em dia. A Igreja precisa continuar orando 
por ela e apoiando-a em suas necessidades. 
 

Semana de Oração 
De amanhã até sexta-
feira, estaremos orando 
no templo desta Igreja, 
sempre a partir de 
19h30. Será que você 
não tem mesmo motivo 
para fazer isso? Fique de 
olho na escala: 

• Direção: Cloves (2ª); Pr. Albert (3ª); 
Ladário (4ª); Dca. Kelen (5ª); Ana Lúcia 
(6ª). 

• Recepção: Matheus (2ª); Flávia (3ª); Tony 
(4ª); Dc. Rafael (5ª); Pr. Albert (6ª). 

 

Estudo Bíblico 
Não ocorrerá na próxima quarta-feira, em 
virtude da realização da Semana de Oração. 
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Roupas em bom estado de conservação por 
um preço acessível a toda a comunidade. 
 

 
Para reflexão: uma igreja que não evangeliza 
é uma igreja que precisa ser evangelizada. 
 
 

 
Uma noite descontraída com a criançada! 
 

Relógio de Oração 
Em prol do evangelismo que ocorrerá no 
próximo sábado, a Igreja se mobilizará em 
oração durante toda a semana. Um relógio 
de oração está sendo organizado nesse 
sentido. A irmã Mary dará outras 
informações a respeito. Participe! 
 

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

• Pelo PNB, que ocorrerá na Serra, entre 15 
e 22/07/2022. 

• Pela saúde do Sr. João Batista (esposo de 
uma colega de trabalho da Luciana 
Soares). Ele foi diagnosticado com câncer 
e deverá passar por cirurgia na terça-feira. 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

 

Redes Socias 
 

   
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco 

 

Contribuições 
Bradesco: agência 2313, conta corrente 
0012657-8. 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 Pb. Pedro Júnior Dc. José Francisco Bruna Dca. Kelen 

Dirigente da manhã Assembleia   Ladário 

Dirigente da noite 
Pr. Albert 

Semana de Oração (acompanhe a escala 
neste boletim) 

Matheus 

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

Oper. de multimídia* Ana Luíza Guilherme Luciana Moraes Vívian 

Recepção Flaviane Tony Pr. Albert Flávia 
Intercessão (aos 

domingos, no gabinete) 18h: Irã 
18h15: 
Creusa 

18h30: 
Vanusa 

18h45: 
Bruna 

19h: Dca. 
Marina 

19h15: Dc. 
José F. 

*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 

1º 

- Dia do Seminário Teológico Congregacional do Nordeste (STCN) 

- Mês da Família (família de oração – UAF) 

9h Assembleia-Geral Ordinária 

18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina do DAS 

2 a 6 19h30 Semana de Oração 

7 

8h Bazar do DAS 

10h30 Evangelismo e Ação 

18h Noite do Pijama 

8 - Dia das Mães 
 

ANIVERSARIANTES DE MAIO 

4 Flávia Cristina 

9 Marcela 

13 Luís Eduardo 
14 Dc. Luiz e Vanúzia (casamento) 

18 Milena 

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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