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Seja fiel a Deus 

O texto registrado em Josué 24.14-28 ressalta a importância da fidelidade. Ela é 
fundamental na preservação dos relacionamentos. Seja entre os homens, seja entre estes e 
Deus. Se as partes envolvidas não se comprometerem mutuamente, nenhuma aliança durará 
por muito tempo. Imagine, por exemplo, dois sócios que vivem mentindo um para o outro. Será 
que essa sociedade tende a prosperar? Imagine também um casamento em que os cônjuges se 
traem. Que tipo de fruto a sociedade pode esperar dessa família? Pense agora na aliança que 
Deus propõe ao seu povo. Será que conseguiremos agradá-lo estando divididos entre aquilo 
que diz sua Palavra e aquilo que o mundo e o diabo nos oferecem? 

O Velho Testamento nos apresenta um Israel infiel à aliança de Deus. A trajetória desse 
povo eleito para tornar Deus conhecido às demais nações é descrita com muitas oscilações. Que 
lições, então, a igreja dos dias atuais pode aprender disso? A infidelidade de Israel fez com que 
o povo desprezasse os benefícios da aliança com Deus. Os anos de peregrinação pelo deserto 
constatam que Israel ainda se via atraído pelo Egito (cf. Êx 12:37 – 17:16). Mas a fidelidade nos 
faz reconhecer e valorizar as ações de Deus em nosso favor. Quando Paulo escreve aos 
romanos, ele afirma que “todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus” 
(Rm 8:28). No capítulo 12:2, o apóstolo classifica a vontade de Deus como “boa, agradável e 
perfeita”. Quando Paulo escreve aos tessalonicenses, ele recomenda o seguinte: “Em tudo dai 
graças; porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.” (1Ts 5:18). 

A infidelidade de Israel fez com que o povo buscasse orientação em deuses estranhos 
(vs. 15-16). Josué fez uma séria advertência ao povo a esse respeito (v. 20). Por causa da 
infidelidade a Deus, Israel contraiu alianças reprováveis pelo Senhor (Nm 25:1-3). Mas a 
fidelidade nos faz confiar em Deus nas horas difíceis. No salmo 46, aprendemos que nossa 
esperança por auxílio deve estar depositada em Deus e não em homens ou outras entidades 
espirituais: “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.” (v. 1). 
Uma das orações mais bonita da Bíblia está registrada no livro do profeta Habacuque. No 
capítulo 3, o homem de Deus enche os pulmões e declara com total confiança: “Ainda que a 
figueira não floresça, nem haja fruto na vide; o produto da oliveira minta, e os campos não 
produzam mantimento; as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, 
todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha 
fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente.” (vv. 17-19). 

A infidelidade de Israel fez com que a geração que saiu do Egito não herdasse a terra 
prometida de Canaã (cf. Dt 1:34-36). Mas a fidelidade nos faz beneficiários da vida eterna. Em 
Ap 2:10, Jesus faz uma promessa à igreja de Esmirna: “Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da 
vida.”. Certa vez, Jesus fez uma pergunta desafiadora aos seus discípulos: “Porventura, quereis 
também vós outros retirar-vos?”. E Pedro, com humildade e bastante convicção, responde: 
“Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna; e nós temos crido e conhecido 
que tu és o Santo de Deus.” (cf. Jô 6:66-69). 

Portanto seja fiel a Deus e experimente os benefícios da aliança que o Senhor quer 
estabelecer com você.   
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Aniversário da Igreja 
Conforme decisão da assembleia de 
membros, realizaremos, nos dias 18 e 19/3, 
às 19h30, cultos de gratidão a Deus pelos 60 
anos de organização da IEC Soteco. Você é 
nosso convidado. Compareça! 
 

Reunião da ARCCA 
Estiveram ontem na IEC de Linhares, 
representando a igreja, os seguintes irmãos: 
Pr. Albert, Pb. Pedro Júnior, Dc. Luiz, Dc. 
Rafael e Cloves. Foi um momento gostoso de 
comunhão e fortalecimento entre igrejas 
congregacionais da região. 
 

Nova Diretoria Regional 
Eis a composição da nova Diretoria da ARCCA 

para o biênio 2017-2018, de acordo com a 

assembleia realizada ontem, na IEC Linhares: 

Pr. Cláudio (IEC Nova Venécia): presidente; 

Pr. Arão (CM Serra): vice-presidente; Gláucia 

(CM Serra): 1ª secretária; Dc. Rafael (IEC 

Soteco): 2º secretário; Pb. Paulo Roberto 

(Nova Venécia): 1º tesoureiro; Evanildo (IEC 

Linhares): 2º tesoureiro; Pb. Pedro Júnior (IEC 

Soteco): presidente do Conselho Fiscal; 

Rodrigo (IEC São Mateus): vice-presidente; 

Márcia (CM Serra): conselheira; Nílson (IEC 

Linhares): conselheiro; Luciana (IEC São 

Mateus): conselheira. Parabéns ao eleitos e 

que o Senhor os capacite para cumprirem os 

respectivos mandatos. 

 

CM de Aracruz 
Fomos informados que os irmãos desse 
campo missionário têm sofrido bastante por 
causa da falta de assistência espiritual, 
acompanhamento pastoral e direcionamento 
doutrinário sistemático, regular e constante. 
Em virtude disso, muitas vidas já se afastaram 
da igreja. Em caráter de urgência, a ARCCA 
providenciará uma escala de obreiros que  se  

revezarão para auxiliar aqueles irmãos, até 
uma decisão definitiva para o caso. A intenção 
inicial é que o CM de Aracruz seja acolhido por 
uma igreja-mãe da própria associação. O Pb. 
Pedro Júnior já se voluntariou para ajudar o 
campo. Será que você também pode ajudar? 
Converse com o pastor se você quiser se 
voluntariar. Ore pelo CM de Aracruz. 
 

Projeto Nílson Braga 2017 
Neste ano, acontecerá no período de 20/07 a 
01/08, em Canivieiras (BA), que fica a cerca de 
670 km de Vila Velha (ES). Acesse este link 
http://demcongregacional.com.br/inscricoes-
para-o-pnb-2017/ e saiba mais informações. A 
igreja está incentivando a participação dos 
irmãos, principalmente dos jovens. Fale com o 
pastor se você quiser participar. 
 

Projeto Nílson Braga 2019 
Ficou decidido na 53ª AGO da UIECB que, em 
2019, o PNB será realizado na Serra (ES). O Pr. 
Arão, que participou como delegado da IEC 
Soteco, e o Pr. Ricardo (IEC Linhares) 
envidaram esforços na assembleia para 
conseguir trazer o projeto para nosso estado. 
Que Deus os abençoe e abençoe também os 
preparativos. Certamente, as igrejas da região 
terão uma importante contribuição a dar na 
ocasião. Fiquemos preparados! 
 

Avanço Missionário 
Está marcado para acontecer nos dias 21 a 
23/04, em Aracruz. As igrejas da região serão 
convocadas a contribuir também com doação 
de alimentos. A taxa de participação será de 
R$ 30,00 por pessoa, com todas as refeições 
incluídas. Outras informações serão dadas ao 
longo dos preparativos. Você vai participar? 
 

Conferência Missionária 
Nos dias 15 e 16/07, realizaremos nossa 
Conferência Missionária na igreja, a qual  está  
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sendo coordenada pela Dca. Izabel (do nosso 

DEM). Os convites aos preletores já estão 

sendo encaminhados. Ore por isso! 

 

Domingo Missionário 
É hoje! Você terá a oportunidade de refletir 

sobre a obra missionária, orar pelo trabalho 

de evangelização no ES, no Brasil e no mundo. 

Também poderá contribuir especificamente 

para isso, caso se sinta direcionado a fazê-lo. 

As ofertas missionárias serão empregadas 

especificamente nesse sentido. 

 

Dia Internacional da Mulher 
A UAF nos convida para o culto de gratidão a 

Deus alusivo ao referido dia. O culto será 

realizado no dia 10/03, às 19h30, em nosso 

templo. E os homens (acreditem!) servirão às 

mulheres um saboroso coquetel. 

 

Faxinão 
Dessa vez, será na cozinha. Ocorrerá na 

próxima semana. Após a limpeza e 

arrumação, providenciaremos a dedetização 

do local, que será observada periodicamente. 

Se você não for viajar, junte-se a nós e venha 

dar aquela forcinha! 

 

Motivos de Oração 

 Pela saúde do Cleyton, irmão do Pr. Albert. 

 Pela Noemi, pela Rosêngela e pelo Pr. 

Sérgio, membros da mesma família e 

nossos irmãos em Cristo, os quais 

enfrentam problemas de saúde. 

 Pelos irmãos que estão ausentes da igreja, 

para que retornem ao convívio regular 

com o Corpo de Cristo e sejam 

fortalecidos. 

 Pela saúde da Sra. Cláudia (irmãs da 

Paulinha), que se encontra hospitalizada. 

 

Notícias dos Campos 
“Graça e paz, amados! 

Iniciamos o ano de 2017, com ótimas 
expectativas! E com a certeza de que DEUS 
está no controle de nossas vidas e ministério. 

Infelizmente, descobrimos neste mês que 
estou diabético, e com isso, precisei mudar, 
um pouco mais meus hábitos alimentares. E 
por causa desta descoberta tivemos um 
aumento de nossos gastos de mais de R$ 
400,00 só com remédios! Orem por isso para 
que DEUS levante novos parceiros para nós. 
Graças a DEUS, a medicação passada pela 
médica conseguiu controlar a glicemia. 
Estaremos retornando a ela no dia 20 de 
fevereiro. 

Neste mês de janeiro, nossas atividades foram 
basicamente: quarta-feira – Escola Bíblica; 
Domingos – Culto Matinal (às 9h); E.B.D. (das 
09h30 às 11h); Consagração (às 19h); e Culto 
da Família, Louvor e Adoração a Deus (19h30). 
O Projeto Esporte Jovem e o trabalho com os 
grupos de E.C.C.O deverão voltar a acontecer 
respectivamente em fevereiro e março. 

Algo novo que conseguimos realizar foi a 
nossa I Conferência Missionária, que foi uma 
bênção. Contamos com a presença do Pr. 
Marcos Moura (IEC de Vila Paraíso), sua filha 
Carol, sua sobrinha Raquel, e o presbítero 
Wolney; que foram usados tremendamente 
por DEUS nesta conferência, e também no 
convívio conosco em nosso lar. E que com 
certeza já estão fazendo falta aqui no campo. 
Vejam as fotos na página da igreja no 
fecebook. (...) 

Iporã, 13 de janeiro de 2017. 
Missionários do Campo de Iporã: 

Pr. Décio L.C.de Moraes Jr & 
Fabiana Santos Braga de Moraes. 

E-mail: dmoraesjr@yahoo.com.br Celulares: (44) 
99854-7574 (Pr. Decio) / (44) 99854-7575 (Fabiana) – 
Tim / (44) 98807-2996 – Claro Residência: (44) 3652-
2795 / Skype: familiamoraesjr. 

 
 



Boletim Dominical nº 8/17, de 19 de fevereiro de 2017 
 

ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã AGO – – DET 

Dirigente da noite Eduardo Tomazini Dca. Kelen Pr. Albert Pb. Cabral 

Pregador(a) da noite Pr. Albert – – Pr. Albert 

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

Oper. de multimídia.* Paula – Consultar a Bruna Consultar a Bruna 

Recepção Rafaela Dc. Luiz Cloves Dc. João Artur 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Dca. Regina 19h45: Cloves 20h00: Flávia 

20h15: Ana Lúcia 20h30: Dca. Nícias 20h45: Ladário 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

OFÍCIOS 
Domingo Segunda-Feira Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

EBD: 9h 
Culto: 19h30 

Reunião dos 
Adolesc.: 19h30 

Oração no Templo: 
19h30 

Estudo Bíblico: 
19h30 

Ensaio do Ministério 
de Louvor: 16h 

Semana de Oração no Templo: toda primeira semana completa de cada mês. 
 

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

Mês Dia Horário Evento 

Fevereiro 19 
9h Assembleia geral ordinária 

- Domingo missionário 

Março 

5 19h30 Culto com Santa Ceia 

6-10 19h30 Semana de oração no templo 

10 19h30 Culto (Dia Internacional das Mulheres – resp. UAF) 

11 
- Dia do Adolescente Congregacional (2º sábado) 

19h Aniversário do Henrique 

12 19h30 Culto de gratidão pelo Dia do Adolescente Congregacional (resp.: UAC) 

19 
- Dia da Escola Bíblica Dominical (3º domingo) 

- Domingo missionário 

Abril 2 19h30 Culto com Santa Ceia 

 3-7 19h30 Semana de oração no templo 
 

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 

11 Marina Helena 

12 Dc. João Arthur 

14 
Mateus Lourenço 

Iran Nunes 

16 Dca. Regina Maria 

18 Williana Grhiazi 

25 Jaílton Souza 

28 Luzia Martins 

“Ensina-nos a contar os nossos dias para que o 
nosso coração alcance sabedoria. (...) Satisfaze-
nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os 

nossos dias cantaremos felizes.” (Sl 90.12-14) 
 

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

ACONSELHAMENTO PASTORAL 

Domingo 
Gabinete: após a EBD; a partir de 
18h15; e após o culto noturno. 

Sexta 
Gabinete: a partir de 18h15; e após o 
estudo bíblico. 

Sábado 
Gabinete: em horário a combinar. 
Visitas: em horário a combinar. 

Outros 
dias 

Conforme sua necessidade. Anote os 
contatos: (27) 99781-8387, (61) 
99271-0472 (WhatsApp) e 
albert.iglesia@hotmail.com. 

 

Visitante, seja bem-vindo! Sua presença é um 
prazer. Volte sempre. 

mailto:albert.iglesia@hotmail.com

