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Ser pai 

Ser pai é um grande desafio, pois os 
problemas que envolvem a família pós-
moderna são diversos, complexos e graves. 
Não é à toa que alguns pais se tornam 
impotentes e omissos a respeito da 
educação de seus filhos, transferindo suas 
responsabilidades para os avós, a escola, a 
igreja e até para os psicólogos. 

A decisão sobre o que é certo ou o que 
é errado, sobre o que exigir ou o que 
permitir exemplifica uma das grandes 
dificuldades enfrentadas por aqueles que, 
biblicamente, deveriam ser os líderes de 
seus respectivos lares e conduzir de forma 
sensata seus próprios filhos. É praticamente 
impossível inexistir algumas divergências e 
dificuldades no relacionamento entre pais e 
filhos, mas aqueles nunca devem delegar a 
outros uma tarefa que lhes foi atribuída por 
Deus (Dt 6.6-9). 

Você, que é pai, não deve ignorar as 
orientações contidas na Palavra de Deus. 
Elas são eficazes em qualquer época. Os 
Salmos, por exemplo, apresentam Deus, 
nosso excelso Pai, como refúgio, amigo, 
provedor, companheiro, conselheiro, guia, 
perdoador e confiável. Deus também é o 
exemplo de pai que concede 
responsabilidade e liberdade a seus filhos, 
mas adequadamente lhes impõe limites. 
Isso nós podemos compreender a partir da 
leitura de Gênesis 2: “O Senhor Deus 
colocou o homem no jardim do Éden para 
cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus 
ordenou ao homem: ‘Coma livremente de 
qualquer árvore do jardim, mas não coma da 
árvore do conhecimento do bem e do mal, 
porque no dia em que dela comer, 
certamente você morrerá’” (vs. 15-17). 

Infelizmente, há pais que são 
permissivos e oferecem liberdade ilimitada a 
seus filhos. O resultado disso é que seus 
filhos se tornam pessoas irresponsáveis e 
inconsequentes, e acabam dominando os 
próprios pais. A Bíblia declara que não se 
deve retirar a disciplina dos filhos (Hb 12.7-
11). Quando ela não é exercida 
adequadamente, surge desrespeito e as 
consequências disso são piores ainda. 

Outro desafio para os pais é ensinar a 
seus filhos a adequada relação de 
prioridades da vida. Ainda recém-nascido, 
Jesus foi levado ao templo pelos seus pais, 
em atenção ao que a Lei do Senhor 
estabelecia naquele contexto (Lc 2.22-24). O 
menino Jesus, incentivado também pelos 
ensinamentos que recebera dentro do 
próprio lar, “crescia e se fortalecia, 
enchendo-se de sabedoria; e a graça de 
Deus estava sobre ele” (Lc 2.40; cf. verso 41). 
Na fase da pré-adolescência, o próprio 
menino Jesus teve a iniciativa de se dirigir à 
casa de Deus (Lc 2.42-49), em vez de querer 
frequentar lugares indevidos. Uma 
educação bíblica, coerente com a fé cristã e 
equilibrada, proporciona aos filhos uma 
formação em que o compromisso maior é 
com o reino de Deus e sua justiça (Mt 6.33). 
Há muitos pais crentes que são muito 
zelosos com a formação secular de seus 
filhos, mas relapsos quanto à educação 
cristã deles. Os que são assim precisam se 
conscientizar de que estão correndo um 
grande perigo: perder seus filhos para o 
mundo. 

Queridos papais, que a Bíblia possa nos 
inspirar a exercer esse ministério tão 
importante! E que a graça do Senhor esteja 
sobre nós! 

Pr. Albert Iglésia  
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Dia dos Pais 
É hoje! Esta Igreja reconhece a importância 
dessa função, ora a Deus pelos pais e os 
cumprimenta. Se você é pai, sinta-se 
abraçado por nós neste dia. Parabéns! Mas 
lembre-se sempre de exercer com diligência 
seu papel. Que Deus o abençoe, papai! 

Em função do Dia dos Pais, as aulas estão 
suspensas hoje pela manhã. Haverá uma 
programação especial em homenagem a 
esta ocasião. No próximo domingo, se Deus 
quiser, as aulas retornarão normalmente. 
 

Projeto Despertar para a Vida 
Previsto para ocorrer no 2º domingo de cada 
mês, no horário da Escola Dominical, o 
encontro que seria hoje foi adiado para o 
próximo domingo em virtude do Dia dos 
Pais, que será observado pela nossa Igreja. 

No domingo que vem, em decorrência do 
tema a ser abordado, apenas as meninas 
ficarão sob orientação da irmã Selma. Os 
meninos permanecerão em suas respectivas 
classes. Fiquemos todos atentos para as 
providências decorrentes. 
 

Domingo Missionário 
É hoje! Durante o culto noturno, 
recolheremos ofertas específicas em favor 
da manutenção dos trabalhos de 
evangelismo e missões realizados e/ou 
apoiados por esta Igreja. Missões precisam 
de gente que vá aos campos, que ore pela 

causa e que contribua com o sustento da 
obra. Em qual grupo você se encaixa? 
 

Reunião de Oficiais 
1) Hoje, após o culto noturno, o pastor se 
reunirá com o Corpo de Oficiais no gabinete, 
para uma conversa sobre as indicações que 
lhe foram sugeridas com vistas à eleição que 
ocorrerá na assembleia de setembro. 

2) No próximo sábado, às 16h, para tratar da 
pauta da próxima AGO, prevista para dia 28, 
e de outros assuntos pertinentes à Igreja. 
 

 
Na próxima quarta-feira, às 19h30, daremos 
continuidade a mais uma série de estudos 
bíblicos: O trabalho de videira. 

Trata-se do módulo 2 do programa do curso: 
Uma igreja simplesmente discipuladora. 

Anote aí: Aula 4 – Como se faz um discípulo? 

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, no 
templo. A UAF 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. 

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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Rol de Membros e Congregados 
Estamos promovendo uma atualização no 
cadastro de membros e congregados da 
Igreja. Nesse sentido, você poderá ser 
solicitado a informar algum dado para 
registro no banco de dados. Colabore! 
 

167 Anos 
Essa é a marca que nossa denominação 
observará no próximo dia 19, alusiva ao 
trabalho congregacional em nosso país, após 
a chegada do casal Kalley no RJ, em 
10/05/1855. No dia 19 de agosto daquele 
ano, em Petrópolis (RJ), Robert Reid Kalley e 
Sarah Poulton Kalley iniciaram a primeira 
Escola Bíblica Dominical do Brasilsil em 
língua portuguesa, o que mais tarde deu 
origem à Igreja Evangélica Fluminense. 
 

Oficinas de Culinária 
Promovidas pelo Departamento de Ação 
Social (DAS), a 3ª oficina ocorrerá no 
próximo sábado, às 14h. Dê seu nome para 
Mary, Mylena ou Flávia e venha aprender a 
fazer comidas maravilhosas para você, sua 
família e, ainda, para comercializar. 
Inscrição: 1 kg de alimento não perecível. 
 

Pauta da Assembleia 
Os membros votantes que desejarem tratar 
de algum assunto na próxima AGO 
(conforme o § 1º do art. 44 do Estatuto), 
prevista para 28/08, devem apresentá-lo ao 
pastor até dia 19, para que seja previamente 
analisado pelo Corpo de Oficiais. 
 

Cuidado com as Instalações 
Na quarta-feira à noite, observou-se que o 
ventilador de teto do berçário estava ligado. 
Além disso, tem sido percebido que crianças 
acima da idade adequada ao ambiente têm 
frequentado a sala, que às vezes acaba 

ficando desorganizada. O local está sob 
responsabilidade primeira da Assessoria de 
Ministério Infantil, mas todos devemos ser 
solidários quanto à organização e 
manutenção do nosso local de culto da 
melhor forma possível. Nesse sentido, 
solicita-se a colaboração dos pais para 
orientarem seus filhos, a pró-atividade dos 
oficiais da Igreja e especialmente do oficial 
de plantão para ficarem atentos ao abrirem 
e fecharem as instalações da Igreja, bem 
como dos demais membros. 
 

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

• Pelas eleições desta Igreja, que ocorrerão 
em setembro. 

• Pela saúde da Dca. Izabel, do Henrique, 
do irmão Irã, da Dca. Carmozina, da 
Jacqueline, da Sra. Lia (irmã da Dca. 
Carmozina) e da Sra. Zelina (tia do Dc. 
José Francisco). 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

 

Pequenos Grupos 

PG 1 – Eduardo e 
Ana Lúcia 

PG 2 – Djalma e 
Vívian 

Soteco - Santa Inês - 
Divino - Ilha dos 
Aires - São Torquato 

P. da Costa - Itapuã 
- Itaparica - Santa 
Mônica - Cocal - N. 
México - R. Sereia 

Acesse nosso site e saiba mais. Clique aqui! 
 

Redes Socias 

IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco 

 

Contribuições 
Sicoob: agência 3008, conta corrente 
170.875-9. Pix: 28564425000142 (CNPJ).  

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 Dc. João Artur Dc. José Francisco Dca. Marina Dca. Níceas 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Dca. Izabel 
Dc. Rafael UAF 

Dc. José Francisco 

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

Multimídia* (transm./proj.) Vívian/Ana Luísa Luciana M./Evellyn Marcela (proj.) Dc. Rafael/Guilherme 

Recepção Luciana Moraes Ladário Dc. João Artur Mariana 
Intercessão (aos domingos, 

no gabinete) 
18h: Dca. 

Kelen 
18h15: 
Mariza 

18h30: 
Cloves 

18h45: L. 
Eduardo 

19h: 
Guilherme 

19h15: 
Evellyn 

*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) 

Agosto 

19 - Dia da Denominação (167 anos)1 

20 
14h Oficina de Culinária (DAS) 

16h Reunião de Oficiais 

21 9h Projeto Despertar para a Vida (Escola Dominical) 

26 19h30 Pequenos Grupos (cultos nos lares) 

27 14h Oficina de Culinária (DAS) 

28 9h Assembleia-Geral Ordinária 

Setembro 1º - Dia de Vocações 
 

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 
9 Nicolas Lira Escodino de Albuquerque 

13 Gilmar e Luciana Soares (casamento) 

16 Gabriel Soares Farias Merlo 
18 Mary Ellen Calixto Teixeira Soares 

26 Bárbara Oliveira Moraes 

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). 
 

 
1 No dia 19 de agosto de 1855, em Petrópolis (RJ), o casal Robert Reid Kalley e Sarah Poulton Kalley iniciou a primeira Escola Bíblica 
Dominical do Brasil em língua portuguesa, o que deu origem à 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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