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Exercícios de restauração de 
relacionamentos 

“Então, apanhou Davi as suas próprias 
vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os 
homens que estavam com ele. Prantearam, 
choraram e jejuaram até à tarde por Saul, e 

por Jônatas, seu filho, e pelo povo do 
SENHOR, e pela casa de Israel, porque 
tinham caído à espada” (2Sm 1.11-12). 

Os versos acima compõem o relato da 
reação de Davi ao tomar conhecimento da 
morte do rei Saul e do seu filho Jônatas. Ele 
ficou transtornado com a notícia. Esperar 
que Davi chorasse pela perda do seu fiel 
amigo Jônatas não é nada demais. 
Impressionante é notar sua dor por causa de 
Saul, que o perseguiu durante muito tempo, 
tentando ceifar-lhe a vida. Isso nos faz 
pensar na índole de Davi, que é retratado na 
Bíblia como um homem segundo o coração 
de Deus, apesar de suas imperfeições. 

Creio que Davi já havia aprendido a 
lição que Jesus ensinou aos seus discípulos 
sobre misericórdia (Mt 5.7), amor ao 
próximo (Mt 5.44) e perdão (Mt 6.14-15). 
Saul, declaradamente, tornou-se inimigo de 
Davi. Mas este, mesmo tendo 
oportunidades de se ver livre do seu 
perseguidor, matando-o, não o fez. Com 
gestos de divina compaixão, superou os 
insultos que recebera do falecido e 
providenciou-lhe honras fúnebres (2Sm 
1.17-27). Quem de nós consegue agir como 
Davi, que não permitiu que seu coração se 
inflamasse por causa dos males provocados 
por Saul e ainda o tratou com compaixão e 
honra até na hora da morte? 

Refletindo sobre essa história, lembrei-
me da reação de Deus quando Adão e Eva 
pecaram (Gn 3). Por ser santo, justo e 

soberano, Deus tinha todo o direito de tirar 
a vida do primeiro casal por causa da ofensa. 
A desobediência provocou vergonha neles e 
isso os levou a se esconder da presença do 
Senhor e a se vestir com folhas de figueira. 
Coitados! Mal sabiam eles que nada que 
fizessem poderia restaurar-lhes a comunhão 
com seu Criador. A consequência natural 
daquele ato insano era a morte imediata. 
Mas Deus, sendo rico em misericórdia e por 
causa do grande amor com que os amou, 
poupou-lhes a vida e providenciou roupas 
mais consistentes para encobrir a vergonha 
do casal e proteger seus corpos. Foi um ato 
de compaixão. Além disso, providenciou a 
morte de Jesus para perdão do pecado. 

Analisando tudo isso, pode-se concluir 
que o exercício da misericórdia, do amor e 
do perdão possibilita não apenas a 
manutenção de relacionamentos, mas 
também a restauração. Há diversas famílias 
que hoje estão sofrendo por causa de 
ofensas físicas e morais entre os próprios 
membros. São cônjuges que já não se 
respeitam, pais que golpeiam a consciência 
dos filhos, filhos que desonram seus pais etc. 
Há membros da mesma igreja que não se 
suportam (para vergonha nossa!). Alguns 
dirão que, nesses casos, a melhor saída é a 
separação, a indiferença, o fim das relações 
sociais. Outros alegarão que se deve “pagar 
com a mesma moeda”, retribuir o mal com 
mal. Porém, mesmo que você seja a parte 
ofendida, pense no exemplo de Davi e, 
sobretudo, naquilo que Deus fez e ensina na 
sua Palavra. 

Que o Senhor abençoe sua vida, sua 
família e sua igreja! 

Pr. Albert Iglésia  

Rua Afrânio Peixoto, nº 10 – Soteco – Vila Velha/ES 
CEP 29106-130 – CNPJ 28.564.425/0001-42 

(27) 9 9246-0991 – iecsoteco@gmail.com 
Fundada em 30/01/1957 – Filiada à UIECB 

mailto:iecsoteco@gmail.com
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Assembleia de Membros 

Ocorrerá no próximo domingo (26), 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. 
 

Projeto Nílson Braga 
• Serra precisa de mão de obra para 

preparar a alimentação da equipe de 
trabalhadores até 15/07. A ideia é que 
isso seja feito em regime de escala, na 
própria casa alugada nas proximidades do 
terreno, na qual a equipe de 
trabalhadores está hospedada. 

• Os irmãos também precisam de doações 
de alimentos para a composição do 
cardápio a ser servido nesse período. 

• Existe ainda a necessidade de 5 beliches. 

• É possível contribuir também por meio de 
depósito bancário: Caixa Econômica 
Federal – Ag. 1034-1 – C/C.: 22205-5 – PIX: 
041.836676-40 (CPF). 

• Ou ainda: Bradesco – Ag. 0436 – C/C 
452.313-0 – PIX: pnb199@uiecb.com.br 
(e-mail). 

• Um valor diário (taxa) está sendo 
estudado pela coordenação do PNB para 
viabilizar a participação dos que residem 
na região do projeto e efetivamente não 
poderão estar envolvidos nele durante 
todos os dias e de forma integral, mas 
pretendem participar de alguns 
momentos e/ou atividades. Aguarde! 

Enfim, como você pode contribuir? Já 
pensou nisso? Sua participação é importante 
para a realização do PNB. 

Festa do Milho 
Prevista para ocorrer no próximo dia 25, foi 
cancelada em virtude da insuficiente 
adesão. Agradecemos o empenho dos 
voluntários. Aqueles que já haviam feito 
suas doações serão ressarcidos. Outros 
esclarecimentos com o pastor ou a Dca. 
Carmozina. 
 

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

Na verdade, trata-se do módulo 2 do 
programa do curso: Uma igreja 
simplesmente discipuladora. 

Anote aí: Aula 1 – Projeto Videira. 

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. 
A UHEC 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. 

 

Sylvio 
Nosso irmão precisa trazer sua mudança do 
RJ para cá, onde passou a residir. Para isso 
precisa também da nossa ajuda, a fim de 
compor o valor cobrado pelo frete. A mobília 
dele está na IEC Santíssimo (RJ) aguardando 
ser retirada. Anote aí os dados para você 
contribuir: banco Bradesco, agência 1453-2, 
conta corrente 1024612-1. PIX: 
594.915.157-72 (CPF). 

mailto:pnb199@uiecb.com.br
https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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Tardezinha de Cinema 
Ocorreu no feriado de quinta-feira, 
envolvendo a garotada e foi muito legal! 
Parece que agora a turma vai ajudar a 
organizar um almoço com o intuito de 
arrecadar fundos para um passeio no fim do 
ano, em um sítio, aqui pertinho mesmo. Que 
seja assim! Essa garotada precisa passar 
mais tempo interagindo entre si. Isso é 
saudável. Os frutos serão colhidos mais 
adiante, quando todos estiverem maiores e 
mais amadurecidos. Papais e mamães, 
viabilizem a participação dos seus filhos, 
ainda que isso seja custoso. Lá na frente, 
dificilmente vocês irão se arrepender. 

 

Catrinque 
Está de viagem marcada para Portugal, onde 
permanecerá ao lado de seu filho Lucas, sua 
filha Paula, seu genro Doglas e seu netinho 
Isac, que está a caminho. Por quanto tempo 
ela ficará ausente? Ainda não sabemos, mas 
desejamos saúde, paz e prosperidade a ela e 
sua família. Para reflexão: “Não cesse de 
falar deste Livro da Lei; pelo contrário, 
medite nele dia e noite, para que você tenha 
o cuidado de fazer segundo tudo o que nele 
está escrito; então você prosperará e será 
bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? 
Seja forte e corajoso! Não tenha medo, nem 
fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, 
estará com você por onde quer que você 
andar” (Josué 1:8-9). 

 

Coro de Pré-Adolescentes e 
Adolescentes 

Esse projeto teve início há uns meses. O 
intuito é incentivar a turma mais nova a 
adorar a Deus e a participar dos serviços da 
Igreja por meio da música cristã. Hoje eles 
entoarão um hino no culto noturno. Para 
isso deverão chegar às 17h30, a fim de 

fazerem a passagem de som. Atualmente o 
grupo é formado por Marcela, Nicoly, 
Milena, Evelyn, Ana Luiza e Guilherme. 
Dúvidas, falar com a Luciana Moraes. 
 

Projeto Despertar para a Vida 
Tema: Uma vida agradável a Deus. Texto 
Motivacional: “E não vivam conforme os 
padrões deste mundo, mas deixem que Deus 
os transforme pela renovação da mente, 
para que possam experimentar qual é a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus” 
(Romanos 12:2). Orientadora: Selma. 
Público-Alvo: juniores, pré-adolescentes e 
adolescentes. Coordenação: DERP. 
 

DAS 
Nosso Departamento de Ação Social 
agradece as doações e demais colaborações 
recebidas, pois elas têm permitido que 
outras pessoas sejam socorridas. 
 

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

• Pelo PNB, que ocorrerá na Serra, entre 15 
e 25/07/2022. Os trabalhos de construção 
do templo já estão a pleno vapor. 

• Pela saúde da Sra. Joana (filha da Luzia 
Martins e mãe da Vívian). 

• Pela saúde do Sr. Oscar (pai da Mariana), 
que continua internado em UTI. 

(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).  

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. Rafael Dc. João Artur Dca. Marina Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da manhã Ladário   Assembleia 

Dirigente da noite Luís Eduardo 
Dc. Rafael UHEC 

Ana Lúcia 

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

Oper. de multimídia* Vívian/Evelyn Luciana Moraes Guilherme Ana Luíza/Marcela 

Recepção Flaviane Tony Cloves Flávia 
Intercessão (aos 

domingos, no gabinete) 
18h: Dca. 

Carmozina 
18h15: 
Tony 

18h30: Dc. 
Luiz 

18h45: 
Albert Jr. 

19h: 
Marcela 

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: 
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) 

Junho 26 9h Assembleia-Geral Ordinária 

Julho 

3 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina do DAS 

4 a 8 19h30 Semana de Oração 

10 
- Domingo Missionário 

- Dia de Missões Nacionais (2º domingo) 

11 - Dia da Mulher Congregacional 

15 a 25 - PNB Serra-ES 

17 18h Homenagem ao Dia da Mulher Congregacional 

Agosto 
1º a 5 19h30 Semana de Oração 

6 14H Oficina de Culinária (DAS) 
 

ANIVERSARIANTES DE JUNHO 
4 Saturnino 

7 Raphael 

15 Antônio Carlos (Tony) 

17 Beatriz 

19 Itamara 

21 Vívian 
25 Mylena 

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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