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Já acabou? 

Mais um ano se foi, e com ele mais um 
ciclo de trabalho também. A contrapartida é 
que um novo período já desponta bem na 
nossa frente, desafiando-nos a continuar em 
marcha cadenciada rumo a novos 
horizontes. Certamente há quem tenha o 
que agradecer a Deus e por isso está feliz, 
confiante e esperançoso. Outros, porém, 
talvez estejam se lamentando pelas diversas 
oportunidades que deixaram escapar em 
2022. 

Lembro-me agora dos irmãos Caim e 
Abel. Diz a Bíblia que “Caim trouxe do fruto 
da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua 
vez, trouxe as partes gordas das primeiras 
crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com 
agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou 
Caim e sua oferta. Por isso Caim se 
enfureceu e o seu rosto se transtornou”. (Gn 
4:3-5). O relato não qualifica a oferta de 
Caim e trata-a de maneira geral. Trazer “uma 
oferta” (com um artigo indefinido) é 
diferente de trazer “a oferta” (com artigo 
definido). Abel deu ao Senhor o melhor do 
que possuía, “as partes gordas das primeiras 
crias do seu rebanho”. John MacArthur, ao 
comentar essa passagem, diz que a oferta de 
Abel foi agradável porque, em todos os 
sentidos, foi obedientemente dada de 
acordo com o que Deus deve ter revelado 
(mas que não foi registrado em Gênesis). 
Caim, desprezando a instrução divina, 
simplesmente levou o que quis levar: algum 
produto do campo”. O final dessa trágica 
história todos conhecemos. 

Também me vem à mente o episódio 
envolvendo Esaú, Jacó e o direito de 
primogenitura daquele, que desprezou seu 
privilégio (Gn 25:29-34). Cansado e com 
fome, disse Esaú: “Estou quase morrendo. 

De que me vale esse direito?” e acabou 
vendendo o seu direito de filho mais velho a 
Jacó. De fato, ele saciou sua necessidade 
momentânea, porém se lamentou depois. É 
triste a capacidade que algumas pessoas 
têm de menosprezar os privilégios que o 
Senhor lhes concede. A impressão que essas 
pessoas transmitem é que há algo mais 
precioso vindo do mundo do que de Deus; 
mais interessante é o que está fora da igreja 
do que dentro dela. Ledo engano! 

No Novo Testamento, Jesus precisou 
corrigir o relacionamento de Marta com ele 
(Lc 10:38-42). A irmã de Lázaro andava 
preocupada e inquieta com muitas coisas; 
todavia apenas uma era necessária. Às 
vezes, precisamos refletir se estamos tendo 
tempo de qualidade com Deus. Por 
andarmos excessivamente preocupados, 
ansiosos e até sobrecarregados com 
diversas atividades, corremos o risco de 
negligenciar a melhor parte: a instrução que 
vem de Deus por meio da sua Palavra. 

Demas é outro exemplo de alguém que 
desprezou as grandes oportunidades dadas 
por Deus. Até certo ponto, ele acompanhou 
o apóstolo Paulo e esteve envolvido de 
alguma forma com o evangelho e com a 
igreja de Cristo (Cl 4:14; Fm 24). Mas seu 
coração continuava dividido, e o desfecho 
não poderia ter sido outro. Paulo disse que 
“Demas, tendo amado o presente século, 
me abandonou” (2Tm 4:10). 

Neste alvorecer de 2023, que eu e você 
possamos falar como Samuel: “Até aqui o 
Senhor nos ajudou” (1Sm 7:12). Caso 
tenhamos sido negligentes em nosso 
relacionamento com Deus e com sua igreja 
em 2022, arrependamo-nos! E que, no novo 
ano, sirvamos melhor do que no velho. 

Pr. Albert Iglésia  
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Mandatos 2023-2024 
A partir desta data, entram em vigor os 
novos mandatos dos irmãos eleitos pela 
Igreja ou nomeados pelo presidente dela 
para o próximo biênio, conforme nossos 
Estatuto e Regimento Interno. Anote aí: 

• Oficiais Eclesiásticos 

Pr. Albert Iglésia; Pb. Pedro Júnior; Dcª. 
Níceas Ferreira; Dc. Rafael Albuquerque; 
Dcª. Kelen Albuquerque; Dc. João Artur; 
Dcª. Izabel Escodino; e Dc. José Francisco. 

• Diretoria Administrativa 

Pr. Albert Iglésia (presidente); Pb. Pedro 
Júnior (vice-presidente); Dc. Rafael 
Albuquerque e Ladário Higino (1º e 2º 
tesoureiros); Dc. José Francisco 
(secretário de patrimônio); e Bruna Lopes 
(secretária eclesiástica). 

• Conselho Fiscal 

Albert Júnior (titular e relator); Viviam 
das Neves (titular); Mariana Gualandi 
(titular); e Luís Eduardo (suplente). 

• Departamentos 

A) DERP: Ladário Higino (diretor); Luciana 
Moraes (secretária); e Dcª. Izabel 
Escodino (tesoureira). 

B) DEM: Matheus Ribeiro (diretor); Bruna 
Lopes (secretária); e Ladário Higino 
(tesoureiro). 

C) DAS: Mary Ellen (diretora); Mariana 
Gualandi (secretária); e Mylena Calixto 
(tesoureira). 

• Assessorias 

A) Música Cristã: Luís Eduardo (líder do 
Ministério de Louvor); e Luciana 
Moraes (regente do Coral). 

B) Comunicação: Viviam das Neves 
(coordenadora de multimídia); e 
Carlos Humberto (coordenador de 
sonorização). 

C) Ministério Infantil: Flaviane Iglésia 
(coordenadora). 

• Uniões 

A) UAF: Dcª. Regina Maria (presidente); 
Selma Soares (secretária); e Dcª. 
Níceas Ferreira (tesoureira). 

B) UHEC: Cloves Lopes (presidente); Luís 
Eduardo (secretário) e Saturnino dos 
Santos (tesoureiro). 

Honre esses irmãos e ore por eles, pois 
receberam delegação de competência para 
desempenhar suas respectivas funções em 
favor do corpo de Cristo. São falhos e 
limitados também, como você; por isso 
ajude-os a trabalhar. 

Reflita: “Obedeçam aos seus líderes e 
submetam-se à autoridade deles. Eles 
cuidam de vocês como quem deve prestar 
contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho 
deles seja uma alegria e não um peso, pois 
isso não seria proveitoso para vocês” (Hb 
13.17 NVI). 
 

Recesso 
Estamos observando 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); 
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• 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. 
 

Pr. Richard 
Enviou-nos correspondência expressando 
sua gratidão à IEC Soteco pela nossa 
fidelidade e generosidade. Além disso, ele 
apresentou resumidamente as atividades 
ministeriais dele e de sua esposa ao longo de 
2021-2022, no PV Hungria. 

O pastor Albert compartilhou a 
correspondência eletronicamente no grupo 
dos membros da Igreja. Caso você queira lê-
la em meio físico, peça a ele ou ao Matheus 
(diretor do DEM). 

Que Deus abençoe essa linda família e faça 
frutificar ainda mais o ministério de cada 
um! 
 

Estudo Bíblico 
Na próxima quarta-feira, às 19h30, 
estudaremos a carta de Paulo a Tito: 
Preceitos, raízes e vida cristã, sob a 
ministração do irmão Matheus. 

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

Calendário de Atividades 
Os que desejarem reservar uma data 
específica para a realização de alguma 
atividade ou programação devem informar 
isso ao pastor o mais breve possível, que 
está organizando o calendário da Igreja. 

Ele já divulgou a agenda prévia do 1º 
semestre, sujeita a alterações conforme as 
circunstâncias da ocasião. Planeje-se e evite 
sobreposição de atividades. 

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 
provavelmente em abril (a confirmar). 

Nesse período de afastamento do pastor, o 
Pb. Pedro Júnior (vice-presidente) estará à 
frente da Igreja; e a Bruna (secretária) ficará 
responsável pelos boletins. 
 

Pr. Aderson 
Informou que gozará férias com sua família 
a partir de janeiro próximo. Durante sua 
ausência, alguns irmãos do CM Aracruz se 
revezarão na condução dos trabalhos. No 
dia 5 de fevereiro, será a vez do Pr. Albert 
dar assistência ao campo. 
 

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

• Pela saúde da Mariza, Selma, Dª. Lurdes e 
Dª. Luzia Tolentino. 

• Pela vida da Bernardete. 

• Para que Deus fortaleça nossa Igreja e a 
faça frutificar em 2023. 

(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). 

Visitante, seja bem-vindo! 
Sua presença nos alegra. 

Volte outra vez!  

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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 Próximo Domingo 

Oficial de plantão 

Confraternização 
Universal 

(a critério das 
famílias; sem 
atividade na 

Igreja) 

Dc. José Francisco 

Recesso 

Dcª. Kelen 

Dirigente da manhã  Verif. c/ Pb. Pedro Jr. 

Pregador(a) da manhã  Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da noite 
Matheus 

Ladário 
Pregador(a) da noite Matheus 

Oper. de som* Voluntário Carlinhos 

Multimídia* (transm./proj.) Luciana / Evellyn Viviam / Guilherme 
Recepção Dc. João Artur Luciana 

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) 

Janeiro 

1º - Ano Novo – Confraternização Universal 

8 18h Domingo Missionário 

20 - Dia do jornal O Cristão (veículo de comunicação oficial da denominação) 

23 19h30 Reunião de Diretoria (on-line) 

28 19h Culto de gratidão: 66º aniversário da IEC em Soteco 

29 8h30 Café da manhã 

31 - Fim do recesso 

Fevereiro 1º a 5 - Assembleia-Geral Ordinária da UIECB (Campina Grande-PB) 
 

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

1º Alice Cândida de Carvalho 

10 Sandra Mara Júlio 
14 Lucas Salino Pereira 

22 Saturnino e Dcª. Carmozina (casamento) 

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; Dc. 
José Francisco. 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

Presidente: Pr. Albert Iglésia; Vice-Presidente: Pb. 
Pedro Júnior; 1º e 2º Tesoureiros: Dc. Rafael 
Albuquerque e Ladário Higino; Secretário de Patrimônio: 
Dc. José Francisco; Secretária Eclesiástica: Bruna Lopes. 
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