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Danos sofridos por escolhas e 
decisões erradas 

A biografia dos personagens bíblicos 
nos permite extrair valiosos ensinamentos. 
Ló é um exemplo de alguém que andou “no 
conselho dos ímpios”, deteve-se “no 
caminho dos pecadores” e se assentou “na 
roda dos escarnecedores”, contrariando o 
conselho divino no Sl 1.1-3. 

A importante lição que podemos 
aprender após analisar sua trajetória, a 
partir de Gn 13.1-13, é que nossas escolhas 
e decisões podem indicar um 
distanciamento de Deus, que nem sempre é 
perceptível imediatamente, mas vai sendo 
revelado gradativamente, dia após dia. 

Como Ló, temos capacidade de fazer 
escolhas e tomar decisões (Gn 13.8-9). 
Leiamos o que Deus disse ao seu povo: 
“Prestem atenção! Hoje estou pondo diante 
de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão 
bênção, se obedecerem aos mandamentos 
do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou 
dando; mas terão maldição, se 
desobedecerem aos mandamentos do 
Senhor, o seu Deus, e se afastarem do 
caminho que hoje lhes ordeno, para seguir 
deuses desconhecidos” (Dt 11.26-28). 

Detentor dessa capacidade, Ló baseou 
sua escolha numa enganosa e momentânea 
satisfação pessoal, motivado pela cobiça, 
mesmo pondo em risco a integridade sua e 
de sua família (Gn 13.10-13). É interessante 
comparar a escolha dele com a de outro 
personagem bíblico: “Pela fé Moisés, já 
adulto, recusou ser chamado filho da filha do 
faraó, preferindo ser maltratado com o povo 
de Deus a desfrutar os prazeres do pecado 
durante algum tempo. Por amor de Cristo, 
considerou a desonra riqueza maior do que 

os tesouros do Egito, porque contemplava a 
sua recompensa” (Hb 11.24-26). 

Em resumo, a trajetória decadente de 
Ló pode ser descrita por meio de três 
situações: I) inicialmente, o sobrinho de 
Abrão “ia armando suas tendas até Sodoma” 
(Gn 13.12); II) algum tempo depois, ele já 
“morava em Sodoma” (Gn 14.12); e III) seu 
envolvimento com os moradores daquela 
terrível cidade era tão intenso, que ele se 
encontrava “assentado à entrada de 
Sodoma” (Gn 19.1). 

A persistência no erro pode agravar a 
nossa situação e despertar a ira do Senhor 
sobre nós. Observe que Ló negligenciou os 
sinais enviados por Deus (Gn 19.1-3 e 15-16), 
pois já estava com sua fé comprometida (Gn 
19.17-20). 

Como Ló, podemos sofrer 
amargamente as consequências das nossas 
escolhas erradas (Gn 19.1-38), a ponto de 
expormos até mesmo nossa família a riscos 
incalculáveis. Ló foi capaz de oferecer suas 
filhas aos habitantes de Sodoma para que 
estes mantivessem relações sexuais com 
elas (Gn 19.6-8). 

Sua situação era tão deprimente, que 
ele perdeu a deferência perante seus 
próprios familiares e já não liderava mais sua 
casa como deveria. Os genros não o levavam 
a sério (Gn 19.14); sua esposa não o 
acompanhava (Gn 19.26); e as filhas 
perderam o respeito por ele (Gn 19.30-36). 
Que tristeza! 

As escolhas que fazemos devem estar 
embasadas na Palavra de Deu; caso 
contrário, podemos arruinar a nossa própria 
vida e a de nossa família também. Que Deus 
não nos permita descer a tão baixo nível de 
degradação moral e espiritual para 
reconhecermos que precisamos nos 
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arrepender dos nossos erros e fazer a 
escolha certa. Mas que isso aconteça o 
quanto antes, agora mesmo, antes que os 
estragos sejam irreparáveis. 

Pr. Albert Iglésia 
 

Viajou 
Nosso irmão Iran também aproveitou para 
tirar um período de descanso com sua 
esposa. Do dia 9 ao dia 24 de janeiro, estarão 
viajando a diferentes lugares. Que Deus os 
acompanhe e que sigam em paz! 
 

Colossenses 
Na lição 6, que foi estudada na última sexta-
feira, a igreja pôde receber importantes 
orientações sobre o senhorio de Cristo no lar 
e no trabalho; na vida devocional e entre 
incrédulos. Assim, destacamos os seguintes 
pontos: 

• exortações às famílias provenientes 
do paganismo, com destaque para as 
responsabilidades de seus 
integrantes; 

• o papel da esposa, que deve se 
submeter à liderança do seu marido, 
respeitando-o e apoiando o exercício 
da sua missão; 

• o papel do marido, que deve amar 
incondicionalmente sua esposa, tratá-
la com dignidade e sem amarguras, a 
fim de lhe conceder a devida honra ao 
seu lado; 

• o dever dos filhos, que devem se 
submeter à autoridade dos pais, 
especialmente os que ainda são 
menores, moram com eles e ainda 
não constituíram suas próprias 
famílias; 

• o dever dos pais, que não devem 
provocar ira em seus filhos, mas 
devem assumir a responsabilidade de 
educá-los conforme a Palavra do 

Senhor, inclusive com aplicação 
adequada de disciplina, quando isso 
for necessário; 

• o dever dos empregados, que devem 
exercer suas funções com 
responsabilidade e zelo, de forma que 
Deus seja glorificado por meio do 
trabalho deles; 

• o dever dos patrões, que devem tratar 
seus subordinados com justiça e 
dignidade, dando-lhes a devida 
retribuição pelo trabalho realizado; 

• a importância da oração na vida cristã, 
que deve ser constante e servir como 
meio de ações de graças a Deus e de 
instrumento para o avanço do 
evangelho no mundo; e 

• o viver de modo sábio entre 
incrédulos, aproveitando cada 
oportunidade e evitando os falatórios 
inúteis e a ociosidade. 

Na próxima sexta-feira, finalizaremos o 
estudo dessa preciosa carta. Não perca! 
O material de apoio dessa e de outras 
aulas pode ser baixado do site da igreja: 
https://www.iecsoteco.com/para-sua-
edificacao. 

 

Domingo de Missões 
Hoje, durante o culto noturno, teremos a 
oportunidade de ofertar em favor da obra 
missionária. Os recursos arrecadados serão 
destinados especificamente à viabilização da 
evangelização de vidas: “porque ‘todo 
aquele que invocar o nome do Senhor será 
salvo’. Como, pois, invocarão aquele em 
quem não creram? E como crerão naquele 
de quem não ouviram falar? E como ouvirão, 
se não houver quem pregue? E como 
pregarão, se não forem enviados? Como 
está escrito: ‘Como são belos os pés dos que 
anunciam boas novas’” (Rm 10.13-15). 
 

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/10/13-15+


Boletim Dominical nº 02/19, de 13 de janeiro de 2019 
 

Reunião da UHEC 
O Pb. Pedro Júnior, presidente da União, 
convoca os integrantes das diretorias 
anterior e atual para uma reunião hoje, após 
o culto. 
 

Aniversário da Igreja I 
O pastor precisa se reunir com a comissão 
organizadora do aniversário da igreja na 
próxima quarta-feira (16), logo após o 
término do culto de oração. Diretoria da UAF 
e tesoureiro, tomem nota por favor! 
 

Aniversário da Igreja II 
O pastor já publicou o convite para o culto 
de gratidão no grupo da ARCCA, para que os 
pastores compartilhem com as respectivas 
igrejas. Os membros desta igreja também 
podem colaborar na divulgação. 

 
 

Churrasco da UHEC 
Confirmada a realização de um churrasco no 
próximo sábado (19), às 17h, no salão social 
da igreja. Valor por pessoa: R$ 20,00. Os 
interessados em participar devem procurar 
o Pb. Pedro Júnior e efetuar o pagamento 
até a próxima quarta-feira (16). 
 

Reunião com o DET 
O pastor solicita uma reunião com a 
diretoria do Departamento e os professores 
da escola dominical no próximo domingo, às 
10h30. 

Vem Aí! 
O Departamento de Música está 
organizando três eventos para envolver a 
igreja e outros participantes. Tome nota: 

• Noite de Talentos, dia 30/03; 

• Noite Retrô, dia 29/06; e 

• Noite de Talentos, dia 31/08. 
Sempre às 19h30. Aguarde outras 
informações ou procure a Luciana Moraes, 
presidente do departamento. 
 

Breve Recesso 
Nunca é demais lembrar: perdurará até o dia 
31/1/2019. Nesse período, observaremos 
uma breve pausa em algumas atividades da 
igreja (culto infantil noturno; atividades das 
Uniões; aulas da Escola Dominical etc.). 
Porém estaremos reunidos na igreja às 
quartas (oração), às sextas (estudo bíblico) 
e aos domingos (cultos matutino e 
noturno). Se você não for sair de férias com 
sua família, venha para a igreja! Assim 
sendo, o pastor solicita que todos 
permaneçam atentos quanto às escalas, 
para que os demais serviços da igreja não 
sejam prejudicados. Os líderes devem 
aproveitar o breve recesso para avaliar as 
atividades realizadas, propor ajustes etc. 
 

“Melhor é um dia nos teus átrios do que 
mil noutro lugar; prefiro ficar à porta da 

casa do meu Deus a habitar nas tendas dos 
ímpios” (Sl 84.10). 

 
 
 
 
 
 
 

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

Volte sempre! 
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ESCALAS (“Servi ao Senhor com alegria” – Sl 100.2) 
Ofícios Hoje Quarta Sexta Próx. Domingo 

Abrir e fechar a igreja Dc. João Artur Dc. João Artur Dc. João Artur Dca. Regina 

Dirigente da manhã Tânia – – Pb. Pedro Júnior 

Preletor(a) manhã Dca. Izabel – – Pr. Albert 

Dirigente da noite Ladário Dc. Rafael 
Pr. Albert 

Dc. Luiz 

Preletor(a) da noite Pb. Pedro Júnior – Pr. Albert 

Oper. de som* Carlinhos/Gilmar Carlinhos/Gilmar Carlinhos/Gilmar Carlinhos/Gilmar 

Oper. de multimídia* Aline – Bruna Bruna 

Recepção Vanusa Cloves Ladário Sidneia 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

18:00 – Ana Lúcia 18:15 – Tânia 18:30 – Dca. Kelen 

18:45 – Bruna 19:00 – Luciana Moraes 19:15 –Dca. Izabel 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

EXPEDIENTES 
Domingo Segunda-Feira Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

EBD: 9h 
Culto: 18h 

UHEC: 20h 
Oração no Templo: 

19h30 
Estudo Bíblico: 

19h30 
Ministério de 
Louvor: 16h 

Semana de Oração no Templo: ordinariamente, na primeira semana completa de cada mês. 
 

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

Janeiro 

13 - Domingo de missões 

16 20h30 Reunião com a comissão de organização do aniversário da igreja 

19 17h Churrasco da UHEC 

20 

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

19h30 Cantina da UAF 

10h30 Reunião do pastor com o DET (inclui professores da Escola Dominical) 

26 19h 
Culto de gratidão pelo 62º aniversário da IEC Soteco 

27 18h 

31 - Aniversário da IEC Soteco 

Fevereiro 

3 18h Culto com Santa Ceia 

4 a 8 19h30 Semana de oração no templo 

10 - Domingo de missões 

16 
16h Reunião de oficiais 

A definir Abertura oficial das atividades da UAF 
 

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

5 Azarcon e Sidneia (casamento) 

14 Lucas Salino 

27 Paula Andrade 

30 Flávio 

Fale com as secretárias da igreja caso seu nome 
não esteja relacionado entre os aniversariantes. 

 

PARCERIA MISSIONÁRIA 

Pr. Diógenes Cardoso. CM de Jequié-BA (Rua Lélis 
Piedade, nº 497, Centro, Jequié-BA, CEP 45200-460, 
tel.: (75) 9 9226-6888, e-mail: diowende@gmail.com 

Para reflexão: Fp 4.10-20 
 

OFICIAIS ECLESIÁSTICOS 

Pr. Albert Iglésia; Pb. Pedro Júnior; Dca. Nícias 
Ferreira; Dca. Regina Oliveira; Dc. Rafael 
Albuquerque; Dca. Kelen Albuquerque; Dc. João 
Arthur; Dca. Izabel Escodino. 

DIRETORIA 

Presidente: Pr. Albert Iglésia; Diretor 
Administrativo: Ladário Higino; Vice-Diretor 
Administrativo: Pb. Pedro Júnior; Tesoureiros: 
Rafael Albuquerque e Dca. Níceas; Secretária: 
Bruna Lopes. 

Telefones Úteis: Pr. Albert Iglésia: (61) 9 9271-
0472 (Claro e WhatsApp) e Pb. Pedro Júnior: 
(27) 9 9913-1168 (Vivo e WhatsApp). 
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