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Mulher virtuosa, quem a achará? 

A Bíblia aponta várias características da 
mulher virtuosa: confiável, bondosa, 
trabalhadora, dedicada à família, sábia em 
suas decisões, generosa, digna, otimista, 
paciente, temente ao Senhor etc. (Pv 31:10-
31). Com tantas virtudes, essa mulher é 
merecidamente reconhecida como tal. Tudo 
isso parece ser utopia nos dias atuais, mas é 
essa mulher que Deus valoriza e que a 
sociedade deveria honrar também. 

Um dos motivos que dificultam a 
concretização desse ideal bíblico hoje é o 
movimento político, social e filosófico 
conhecido como feminismo. Ele surgiu na 
Europa Ocidental moderna, no século XVIII, 
avançou pelo século XIX e se consolidou no 
século XX. Sob o intuito de extinguir ou 
diminuir as discriminações que sofriam, 
mulheres do mundo todo passaram a 
reivindicar igualdade de direitos em relação 
ao homem. Muitos avanços surgiram (graças 
a Deus!): direito ao voto, melhores 
condições de trabalho, criação de delegacias 
especializadas em crimes contra a mulher e 
cuidados especiais com a saúde feminina etc. 

Mas algumas reivindicações foram tão 
intensas que extrapolaram princípios que 
Deus estabeleceu para as mulheres, para a 
família e para a sociedade de um modo 
geral. Em vez de darem exemplos de como 
os homens deveriam agir e tratá-las, 
algumas mulheres passaram a se comportar 
de forma pior do que a dos próprios homens. 
Atualmente, a liberdade sexual defendida 
pelas mulheres se confunde com 
promiscuidade; a convicção de que podem 
ser mães solteiras e independentes 
prejudica o senso familiar da criança e ignora 
a importância da presença paterna na 
educação dos filhos, com uma atitude de 

indiferença em relação ao homem. Há ainda 
aquelas que querem usurpar a posição de 
liderança do marido dentro do lar, 
desrespeitando o papel que Deus designou a 
cada um (Gn 2:18). 

Jesus, alinhado ao propósito original do 
Pai para as mulheres, tratou-as com 
dignidade e compaixão. Em Jo 4:1-30, por 
exemplo, ele quebrou paradigmas de sua 
época e se aproximou de uma mulher 
samaritana sem constrangimento. Naquele 
tempo, não era apropriado um homem 
(principalmente se fosse um mestre judeu, 
como ele era tido por alguns) dirigir-se a 
uma mulher desconhecida. Numa sociedade 
machista e legalista, a mulher era 
considerada inferior ao homem, às vezes era 
até tratada como escrava. Se ela não tinha 
filhos, era desprezada e tida como 
amaldiçoada. No templo, as mulheres só 
podiam entrar até certo limite. Na sinagoga, 
havia uma barreira que as separava dos 
homens. Elas não podiam servir de 
testemunha num tribunal, não podiam ler as 
Escrituras em público. Seus pensamentos e 
sentimentos eram reprimidos. Porém Cristo 
demonstrou humildade e respeito diante da 
samaritana e lhe pediu um favor (v. 7). 

Num período em que compositores, 
músicos e coreógrafos fazem sucesso 
depreciando as mulheres, chamando-as 
inclusive de “cachorras”, é preciso sustentar 
a dignidade delas, reforçar seu valor na 
sociedade e apontar-lhes sua honrada 
posição dentro do plano original de Deus. 

Que o Dia da Mulher Congregacional 
seja apenas mais um pretexto para 
reconhecermos humildemente o valor das 
mulheres virtuosas que ainda podem ser 
encontradas em nosso meio. 
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Dia da Mulher Congregacional (I) 
Hoje, nossa denominação observa o Dia da 
Mulher Congregacional, uma singela 
maneira de homenagear a quem muito 
contribui com o reino de Deus. A IEC Soteco 
deixa registrado seu cumprimento a todas as 
irmãs, em especial àquelas que são 
membros desta igreja local. 
 

Dia da Mulher Congregacional (II) 
Hoje à noite, em virtude dessa data magna 
observada por nossa denominação, o culto 
será dirigido pela UAF, que também está 
responsável pela pregação da Palavra. Que o 
Senhor use poderosamente cada uma das 
nossas irmãs. 
 

Dia da Mulher Congregacional (III) 
Registramos aqui também a live promovida 
por meio do canal da UIECB no YouTube 
(https://youtube.com/c/UIECBOficial), ontem. 

 
 

Dia da Mulher Congregacional (IV) 
Registramos aqui também a live promovida 
pela FEUAF da ARCCA ontem. 

 

Dia de Missões Nacionais 
Hoje é também o Dia de Missões Nacionais 
em nossa denominação. Oremos pelos 
missionários congregacionais que atendem 
a várias necessidades do Reino de Deus, 
especialmente por aqueles que esta Igreja 
apoia. Para reflexão: “Eis os milhões que em 
trevas tão medonhas / Jazem perdidos, sem 
o Salvador! / Oh! Quem irá as novas 
proclamando / Que Deus em Cristo salva o 
pecador?” (SH 456 – Quem irá?). 
 

Domingo Missionário 
Excepcionalmente, nosso Domingo 
Missionário ocorrerá no próximo dia 18, em 
razão da programação alusiva ao Dia da 
Mulher Congregacional. Para reflexão: 
“Porque, se há boa vontade, a oferta será 
aceita conforme o que a pessoa tem e não 
segundo o que ela não tem” (2 Co 8.12). 
 

Estudo Bíblico 
Ocorrerá na 
próxima quarta-
feira, às 19h30, de 
forma presencial. 
Iniciaremos a 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 1: Zacarias e Isabel, um casal 
irrepreensível. Nosso alvo: 

desafiar pessoas a imitarem o 
exemplo desse casal, vivendo 
uma vida relevante perante Deus 
e os homens. 

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

https://www.facebook.com/UIECBface/?__cft__%5b0%5d=AZWHPsC5-3KFgCdUcjf_B2IaIqbR0_4SudqxAwfVaV-rWI-eytG_q7tx21f61yV95ebJ-drwLltpDgIZ-BfYQ8KpHyIXZrJ18kncejNzreRSSzZEDwYSQGvwx9xH-Tn8M--qtQeJpZHUcFlODf4cbUBlA4fBX3EJdX4qKiR_0Jk9_tq-Fp9f0rDKu9yRwysw_xE&__tn__=kK-R
https://youtube.com/c/UIECBOficial?fbclid=IwAR0E8seN9n8qf5g0so__D2HpbXMyx-L11RCobI8kUSuAC1oW4-H7JVx9As0
https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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Culto de Oração 
Ocorrerá na próxima 
sexta-feira, às 19h30, de 
forma presencial. a UAF 
estará responsável pela 
direção dele. A direção 
do culto será das irmãs, 
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. 
 

Serviços 
Convém ressaltar novamente que os 
diversos serviços prestados nesta Igreja não 
são privilégio de alguns, mas sim uma 
oportunidade dada a todos os membros. Se 
você tem aptidão para servir em alguma 
área, procure saber quem é o responsável 
por ela e se dirija primeiramente a ele como 
voluntário. Por exemplo, recentemente as 
irmãs Bruna, Stela (uma senhora de mais de 
80 anos!) e Luciana Moraes se dispuseram a 
atuar, respectivamente, na abertura e 
fechamento das instalações, no culto infantil 
e na multimídia. Mas lembre-se de que 
serão exigidos de você comprometimento, 
zelo e bom testemunho. Observe 
atentamente os movimentos da Igreja, pois 
há áreas precisando de trabalhadores. 
 

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

reunião no dia 18, 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! 
 

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.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 Dca. Izabel Dc. João Artur Dca. Kelen Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Programação da 
UAF 

Dc. Luiz UAF 
Dca. Izabel 

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

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

Recepção Luciana M. Ladário Saturnino Flávia 
Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

18h: 
Ladário 

18h15: 
Luzia M. 

18h30: 
Creusa 

18h45: Luís 
Eduardo 

19h: Dc. 
José F. 

19h15: Dc. 
Luiz 

*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 

11 

 Dia da Mulher Congregacional 

18h Culto alusivo ao Dia da Mulher Congregacional (UAF) 

 Dia de Missões Nacionais (2º domingo) 

18 
– Domingo Missionário (DEM) 

19h30 Cantina (DEM) 

31 9h 
Bazar (pró-retiro) 

Estética facial: sobrancelhas feitas na linha (DAS) 

Agosto 1º 18h Culto com Santa Ceia 
 

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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