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Graças a Deus, o país está avançando 
no combate ao covid-19. Com a população 
sendo vacinada, as estatísticas já apontam 
melhorias em algumas áreas. No Espírito 
Santo, por exemplo, o mapa epidemiológico 
divulgado pelo governo local 
(https://coronavirus.es.gov.br/Not%C3%AD
cia/governo-do-espirito-santo-divulga-62o-
mapa-de-risco-covid-19) e acessado até o 
fechamento deste boletim, em 16/07/2021, 
dá boa sinalização: 

 

Na página oficial do governo, lê-se: 
“Dos 78 municípios capixabas, 63 estão 
classificados em Risco Baixo e 15 em Risco 
Moderado. Não há municípios classificados 
em Risco Alto”. Vitória e Vila Velha, por 
exemplo, estão classificadas como risco 
baixo. A prefeitura de Vila Velha está 
vacinando a população de 30 anos: 

 

Nesta Igreja, a maioria dos membros já 
tomou a primeira dose e alguns tomaram a 
segunda. Cremos que, suplicando as 
misericórdias de Deus em oração (2Cr 7.14) 
e seguindo orientações oficiais de 
autoridades em saúde púbica, a situação se 
tornará ainda mais favorável. Então, convém 
reforçar alguns avisos para que possamos 
nos reunir no templo e, juntos, cultuarmos 
o nosso Deus. 

1) O uso de máscara é 
obrigatório, não venha 
para o culto sem ela. Se 
houver algum incidente 
com a sua durante o culto, 
a Igreja poderá 

disponibilizar outra para você. 2) A utilização 
de álcool 70% e a disponibilização dele na 
porta principal do templo e, de forma 
estratégica, em outros ambientes da Igreja 
também são essenciais. Além disso, os 
banheiros devem ter sabão líquido para a 
assepsia das mãos. 3) O aparelho de aferir 
temperatura de todos os que adentram o 
templo deve ser usado diligentemente em 
nossos cultos. 4) Por enquanto também 
devemos observar as marcações indicadas 
nos bancos, pois isso foi feito em virtude das 
medidas restritivas exigidas pelas 
autoridades locais. A exceção é para grupos 
familiares. Os demais devem se empenhar e 
colaborar para o bem comum. 5) Avisos 
sobre sintomas e precauções a respeito da 
covid-19 devem permanecer afixados nos 
locais previamente indicados, bem como 
sobre a capacidade atual de presença nos 
cultos: 45. 6) A Diretoria e o Corpo de 
Oficiais da Igreja devem permanecer 
atentos e adotar as devidas providências 
para que tudo esteja em boa ordem! 
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Domingo Missionário 

 
Excepcionalmente, nosso domingo 
missionário ocorre hoje. Durante o culto 
noturno, recolheremos ofertas específicas 
para investimento nessa área. Medite na 
seguinte passagem das Escrituras: “Todo 
aquele que invocar o nome do Senhor será 
salvo. Como, porém, invocarão aquele em 
quem não creram? E como crerão naquele de 
quem nada ouviram? E como ouvirão, se não 
há quem pregue? E como pregarão, se não 
forem enviados?” (Rm 10.13-15). 
 

Almoço Missionário 

Retiro 
Vamos retomar as 
tratativas sobre o 
assunto. Nesse 
sentido, o pastor 
convoca a comissão 

nomeada para uma hoje, após o culto 
noturno. O pastor solicita que cada 
integrante apresente informações objetivas 
referentes à sua área de atuação para 
reanálise do planejamento, ponderações 
sobre possíveis pendências e tomada de 
decisão. Eis os nomes dos componentes: Pb. 
Pedro Júnior, Dc. Rafael, Flávia, Ladário, 
Carlinhos. 

Os que irão participar do 
retiro devem procurar o 
tesoureiro e retomar o 
pagamento das parcelas 
mensais a partir de julho e 
até 31/10. Os que 

desistiram de participar devem informar 
sua decisão ao Ladário até o fim deste mês. 
Os que estão em dúvida e/ou não pagaram 
nenhuma parcela deverão definir sua 
situação perante o tesoureiro até o fim 
deste mês. Os procedimentos anteriores são 
necessários porque há pessoas querendo 
entrar no grupo e a comissão precisa tomar 
decisões, ajustar seu planejamento, fazer 
contratações e compras com base no 
número de participantes. Além disso, resta-
nos cerca de 4 meses antes da data prevista 
para o evento. Contamos com a 
compreensão de todos! 
 

Estudo Bíblico 
Ocorrerá na 
próxima quarta-
feira, às 19h30, de 
forma presencial. 
Daremos 
continuidade à 
série Gente que fez! Pretendemos analisar 
relatos bíblicos de alguns personagens e, a 
partir da biografia deles, aprender lições 
importantes com os acertos e erros de cada 
um. Você poderá se identificar em meio às 
diversas histórias. Eis o tema da aula 2: 
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Natanael, um homem autêntico. Nosso 
alvo: 

desafiar pessoas a viver a vida 
cristã de forma autêntica e 
transparente. 

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, de 
forma presencial. a UHEC 
estará responsável pela 
direção dele. A direção 
do culto será dos varões, 
mas ele é uma atividade 
da Igreja e, portanto, a 

participação dos demais membros é 
esperada naturalmente, inclusive com o 
exercício dos demais serviços e dons. 
 

Bazar 

Anote essa data e não perca a oportunidade 
de obter roupas e calçados em bom estado 
por preços baixíssimos! A arrecadação será 
revertida em favor do retiro que, se nos for 
possível, ocorrerá em novembro. Ore por 
isso também, a fim de que Deus nos dê as 
possibilidades para concretizar o evento. 

DAS 

Nosso Departamento de Ação Social 
também está se movimentando para 
atender às demandas que vêm surgindo e, 
além disso, viabilizar o acesso dos membros 
e também de moradores da comunidade a 
alguns serviços, como aulas de reforço 
escolar, palestras instrutivas sobre 
diferentes temas e áreas de interesses. 
Anote aí o que está programado para o dia 
31 e aguarde anúncios de outras ações. 
 

Cantinho da Oração 
“E tudo o que pedirem 
em oração, se crerem, 
vocês receberão.” 
(Mt 21.22). 
 

• Pelo enchimento do Espírito Santo na vida 
dos membros desta Igreja. 

• Por mais vidas convertidas, arrependidas 
e batizadas em nosso meio. 

• Para que Deus nos dê os meios suficientes 
para continuar pregando o evangelho. 

• Para que sejamos fiéis ao nosso chamado. 
(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

Siga-nos nas redes sociais e compartilhe! 
 

   
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco  

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 Próx. Domingo 

Oficial de plantão Pb. Pedro Júnior Dc. José Francisco Dca. Níceas Dc. Rafael 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Dca. Izabel 
Dc. Rafael UMEC 

Dc. Luiz 

Pregador(a) da noite Pr. Albert Pb. Pedro Júnior 

Oper. de som* Carlinhos Voluntário Voluntário Djalma 

Oper. de multimídia* Ana Luísa Luciana M. Guilherme Vívian 

Recepção Flávia Dc. José Francisco Ladário Mariana 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

18h: 
Vanusa 

18h15: 
Lucas 

18h30: Dca. 
Níceas 

18h45: Dca. 
Marina 

19h: 
Mariana 

19h15: 
Vanúzia 

*Comparece aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

EXPEDIENTES 
Domingo Quarta-Feira Sexta-Feira 1ª Semana do Mês 

Escola Dominical: 9h 
M. Louvor (ensaio): 10h30 

Culto: 18h 

Estudo Bíblico 
(sistemático e doutrinário): 

19h30 
Oração: 19h30 

Semana de Oração: 
19h30 

 

AGENDA E DATAS MAGNAS 
(Fale com o pastor ou com a secretária caso queira reservar uma data especial) 

Julho 

18 
– Domingo Missionário (DEM) 

12h Almoço missionário 

31 9h 
Bazar (pró-retiro) 

Estética facial: sobrancelhas feitas na linha (DAS) 

Agosto 

1º 
12h Junta Panela 

18h Culto com Santa Ceia 

2 a 6 19h30 Semana de Oração 

8 – Dia dos Pais 
 

ANIVERSARIANTES DE JULHO 

3 Pb. Pedro Júnior e Mary Ellen (casamento) 

10 
Bráulio 

Dc. José Francisco e Dca. Marina (casamento) 

13 Pb. Pedro Junior 

15 Mariana Soares 

18 
Dca. Carmozina 

Benjamin 

22 Ladário 

23 Azarcon 

25 Luís Eduardo e Ana Lúcia (casamento) 

26 Dc. José Francisco 

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). 

Pb. Francisco Cléber: IEC Vale Encantado-ES (tel.: (27) 99607-0268). 
 

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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