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A necessidade do Filho para termos 

comunhão com o Pai 
(Jo 1:1–14) 

João começa seu evangelho 
descrevendo alguns atributos de Jesus 
Cristo por meio de sete declarações: 

(1ª) “no princípio era o Verbo”(v. 1) – 
Jesus é a exata expressão do Pai; 

(2ª) “estava com Deus” (v. 1) – Jesus, 
o Filho, é uma pessoa distinta do Pai; 

(3ª) “era Deus” (v. 1) – Jesus também 
é divino (cf 1 Jo 5:20); 

(4ª) “estava no princípio com Deus” 
(v. 2) – Jesus coexistia com o Pai antes de 
tudo; 

(5ª) “Todas as coisas foram feitas 

através dele” (v. 3) – Jesus é o meio pelo 
qual o universo foi criado; 

(6ª) “Nele estava a vida” (v. 4) – Jesus 
é a fonte da vida; ele é a própria vida (cfJo 
14:6) 

(7ª) “a vida era a luz dos homens” (v. 
4) – Jesus é a fonte da iluminação espiritual 
que o homem necessita para enxergar o 
caminho que o leva à comunhão com o Pai. 

Portanto Jesus Cristo é o fundamento 
da criação do universo. Sem ele, a nossa 
existência seria impossível. É por causa dele 
que nós celebramos o Natal (ou pelo menos 
deveria ser!). Sem Cristo, é impossível o 
homem se tornar filho de Deus e ter 
comunhão com o Pai. A Bíblia contém 
várias declarações sobre essa verdade. Leia 
estes dois exemplos: “Respondeu Jesus: "Eu 

sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém 

vem ao Pai, a não ser por mim” (Jo 14:6); 
“Contudo, aos que o receberam, aos que 

creram em seu nome [Jessu], deu-lhes o 

direito de se tornarem filhos de Deus” (Jo 
1:12). Aproveite a ocasião do Natal para 
reconhecer que “Digno é o Cordeiro, que foi 

morto, de receber a plenitude do poder, 

riqueza, sabedoria, força, honra, glória e 

louvor!” (Ap 5:12). 
Mas como pode alguém tão especial 

assim, com todos esses atributos, ser 
menosprezada pelo povo? Leia o que diz a 
Bíblia sobre a ingratidão das pessoas: 
“Aquele que é a Palavra estava no mundo, e 

o mundo foi feito por intermédio dele, mas 

o mundo não o reconheceu. Veio para o que 

era seu, mas os seus não o receberam” (Jo 
1:10-11). É isso que alguns acabam fazendo 
também nessa época do ano, quando 
voltam sua atenção para o tal “Papai Noel” 
e os presentes que ele supostamente traz. 
Há pessoas que preferem viver uma história 
fantasiosa em um mundo de “faz de conta” 
a admitir a realidade dos fatos e seus 
efeitos. Quem não se importa com Jesus e 
não o dignifica não deveria acreditar que 
também é filho de Deus e vive como se 
tivesse comunhão com o Pai. É muito 
interessante refletir sobre a declaração do 
verso 12, pois ela não nos deixa dúvida 
sobre quem realmente pertence à família 
de Deus: “Contudo, aos que o receberam, 

aos que creram em seu nome, deu-lhes o 

direito de se tornarem filhos de Deus”. 
Agora compare com a declaração seguinte: 
“Todo o que nega o Filho de igual forma 

não tem o Pai; quem confessa publicamente 

o Filho tem também o Pai” (1 Jo 2:23). 
Não permita que apelos do comércio 

desviem sua atenção, levando-o a se 
esquecer de quem verdadeiramente dá 
sentido ao Natal: Jesus Cristo. “Porque um 
menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e 
o governo está sobre os seus ombros. E ele 
será chamado Maravilhoso Conselheiro, 
Deus Poderoso,Pai Eterno,Príncipe da Paz” (Is 9:6). 

Pr. Albert Iglésia 

Rua Afrânio Peixoto, nº 10 
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Assembleia de Membros 
Anote aí algumas deliberações ocorridas 
em nossa última reunião, em 18/12/2022: 

• Aprovar a Ata nº 368/AGO, de 23/10/2022; 
• Aprovar a prestação de contas dos 

Departamentos referente a outubro e 
novembro de 2022; 

• Aprovar a prestação de contas da 
Diretoria Administrativa referente a 
outubro e novembro de 2022; 

• Aprovar a prestação de contas do CM 
Aracruz referente ao período de junho a 
novembro de 2022. 

• Realizar culto de gratidão a Deus pelo 
66º aniversário da Igreja e nomear os 
irmãos Dc. Rafael, Bruna e Pr. Albert para 
a comissão organizadora. 

• Adotar recesso de algumas atividades no 
período de 19/12/2022 a 31/01/2023; 

• Registrar a apresentação da pequena 
Cecília, ocorrida em 06/11/2022. 

• Registrar as férias pastorais que serão 
gozadas a partir de 02/01/2023. 

• Registrar voto de gratidão a todos que 
exerceram algum cargo e/ou função no 
biênio 2021-2022. 

 

Natal 
Hoje não haverá atividades na Igreja. As 
comemorações ficarão a critério 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! 
 

Recesso 
Estamosobservando um breve recesso de 
algumas atividades, 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 
9: Dons do Espírito Santo: perguntas gerais 

(continuação). 

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

Ano Novo 
Nosso culto de gratidão a Deus pela 
passagem do ano ocorrerá no próximo dia 
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31, a partir das 19h. Após o encerramento, 
não haverá confraternização na Igreja. 

Na ocasião, o pastor dará posse a todos os 
eleitos e nomeados para os ministérios da 
Igreja no biênio 2023-2024. 

Observe a escala abaixo: 

• Oficial de plantão: Dca. Izabel 

• Dirigente e pregador da noite: Pr. Albert 

• Operador de som: Mariana 

• Multimídia: Luciana (transm.)/Ana Luíza 
(proj.) 

• Recepção: Eliane 
 

Férias Pastorais 
O pastor Albert estará de férias no período 
de 2 a 22 de janeiro de 2023, referentes ao 
período aquisitivo de 01/06/2020 a 
31/05/2021. Serão 21 dias consecutivos. Os 
9 dias restantes serão usufruídos depois, 
em período a confirmar. 

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

DERP 
A partir de 2023, por ocasião do retorno da 
Escola Dominical, observaremos as 
seguintes orientações: 

• Abolir o momento da oferta feita pelas 

crianças no templo, uniformizando o 

ofertório de todas as classes nas 

respectivas salas. Além da uniformidade, 
a nova metodologia também otimizará 
nosso tempo empregado na abertura da 
Escola Dominical, pois teremos apenas 
dois cânticos. 

• Otimizar o tempo empregado com 

anúncios e outras atividades. Já houve 
domingo em que as classes se dividiram 
9h30. Levando em conta ainda o tempo 
gasto com o deslocamento das pessoas e 
o efetivo início das aulas, o tempo 

utilizado com atividades diversas torna-
se longo. Podemos melhorar isso com 
um pouco mais de disciplina. O ideal é 
que comecemos às 9h e sigamos para as 
classes entre 9h15 e 9h20 no máximo. 

• Classes e professores 

1) Juniores (9 a 11 anos) – Flaviane (profª. 
titular) e Mylena (profª. substituta). 

2) Adolescentes (12 a 17 anos – uniu-se 
com pré-adolescentes) – Matheus (prof. 
titular) e Dcª. Kelen (profª. substituta). 

3) Jovens (18 a 35 anos) – Dc. Rafael (prof. 
titular) e Pr. Albert (prof. substituto). 

4) Mulheres (acima de 35 anos) – Dcª. 

Izabel (profª. titular) e Luciana (profª. 
substituta). 

5) Homens (acima de 35 anos) – Ladário 
(prof. titular) e EduardoBonates (prof. 
substituto. 

6) Integração e novos membros: Pr. Albert. 
 

Cantinho da Oração 

“Orem continuamente” (1Ts 5:17 NVI). 

• Pela saúdeda Mariza, da Selma, da Dª. 

Lurdes, da Dª. Luzia Tolentino, do 
Marcos Ian, da Flávia, do Azarcon, do Sr. 

Marcos (conhecido do Bonates), da 
Dalmirae da Srª. Divina(irmã e mãe da 
Selma respectivamente). 

• Pela vida da Bernardete. 

• Em gratidão a Deu pela cirurgia do 
Orlando e sua recuperação. 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

 

Redes Socias 

IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco 
 

Contribuições 
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Sicoob: agência 3008, conta corrente 
170.875-9.Pix: 28564425000142 (CNPJ).  
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ESCALAS (“Servi ao Senhor com alegria” – Sl 100.2) 
Ofícios Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Oficial de plantão 

Natal 
(a critério das 
famílias; sem 
atividade na 

Igreja) 

Dc. João Artur 

Recesso 

Confraternização 
Universal 

(a critério das 
famílias; sem 
atividade na 

Igreja) 

Dirigente da manhã  

Dirigente da noite 
Pr. Albert 

Pregador(a) da noite 

Oper. de som* Voluntário 

Multimídia* (transm./proj.) Viviam / Evellyn 

Recepção Dc. Luiz 

Intercessão(aos domingos, 

no gabinete) 18h: 18h15:  18h30: 18h45:  19h:  19h15:  

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

31 19h 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) 

28 19h Culto de gratidão: aniversário da IEC em Soteco (66 anos) 

29 
9h Café da manhã 

18h Culto de gratidão: aniversário da IEC em Soteco (66 anos) 

30 - Aniversário da IEC Soteco (66 anos) 
 

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. 


