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Boletim Dominical nº 7/16, de 11 de dezembro de 2016 Pastoral 

Superando adversidades (Jo 11.1-46) 

Há momentos na vida em que somos afligidos por algum tipo de adversidade. O interessante é 
que certos problemas independem de cor, sexo, raça e religião, e podem atingir qualquer um de nós. 
Se não podemos evitá-los, o que fazer quando eles chegam? 

Busque ajuda (v. 3). Há pessoas que agravam sua situação porque acreditam que podem 
resolver tudo sozinhas. Em suas perigosas viagens missionárias, Paulo foi ajudado por Barnabé, 
Marcos, Silas, Lucas e Timóteo. Quando esteve preso, Paulo recebeu ajuda dos filipenses, aos quais 
escreve uma carta para externar sua gratidão (Fp 4:10-18). Por saber a importância que tem uma 
ajuda sincera de um amigo leal, Paulo, já no final de sua vida, suplica a Timóteo: “Procura vir ter 
comigo depressa.” (2Tm 4:9). Jesus também buscou a companhia de seus discípulos (Mt 26:36-38). 
Marta e Maria foram sábias e buscaram a melhor ajuda que uma pessoa pode obter: Jesus Cristo. 
Faça como elas! 

Creia no amor de Jesus por você (vv. 5-6). É comum as pessoas acharem que seus problemas 
não são resolvidos porque o Senhor não lhes dá importância. Por pior que seja a situação vivida, por 
mais que a resposta esperada de Deus demore, o Sl 27:10 diz: “Ainda que me abandonem pai e mãe, 
o Senhor me acolherá”. Davi tinha essa certeza, por isso ele também pôde dizer no verso 14: “Espere 
no Senhor. Seja forte! Coragem! Espere no Senhor”. Paulo, quando fora abandonado por quem ele 
menos esperava, declarou: “Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças” (2Tm 4:17). O texto 
de João 11 diz que Jesus se comoveu (v. 33) ao ver o sofrimento daquelas pessoas e chorou (v. 35) 
quando se aproximou do túmulo de Lázaro. Jesus amava tanto aquela família que voltou à Judeia 
para socorrê-la (vv. 7-11). Tenha esta certeza: “...nem as coisas do presente, nem do porvir..., nem 
qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso 
Senhor.” (Rm 8:38 e 39). 

Reconheça e aceite a vontade de Deus (v. 4). Há adversidades que são motivadas por nós 
mesmos, pois Deus nos deu capacidade de pensar e agir segundo nossa consciência. A vontade 
permissiva de Deus autoriza o homem a produzir atos válidos e autênticos no mundo real. Mas 
também há situações que são motivadas por iniciativa exclusiva do Senhor. É Deus agindo no mundo 
de acordo com sua vontade soberana. Jesus soube reconhecer e aceitar a vontade do Pai para sua 
vida: “Pai, se queres, afasta de mim este cálice; contudo, não seja feita a minha vontade, mas a 
tua” (Lucas 22:42). Reflita: a adversidade que você vive hoje é consequência da soberana vontade 
divina ou não? Dependendo da resposta, arrependa-se agora ou simplesmente aceite sua vocação. O 
poder de Deus também se aperfeiçoa na nossa fraqueza. 

Creia que Jesus pode mudar a sua condição (vv. 40-43). Quando Jesus chega à aldeia, Lázaro 
estava sepultado há quatro dias. Ninguém mais acreditava que Cristo era capaz de trazer Lázaro de 
volta à vida. Note a condição de medo dos discípulos (vv 8-16); a incredulidade de Marta (vv 21-24, 
29), de Maria (v. 32) e dos demais judeus (vv. 36 e 37). É possível que alguém tenha pensado que 
Jesus cometeria ali seu primeiro equívoco. Mas Deus “é capaz de fazer infinitamente mais do que 
tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória 
na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre” (Ef. 3:20-21). 
  

Rua Afrânio Peixoto, nº 10 – Soteco – Vila Velha/ES 
CEP 29106-130 – CNPJ 28.564.425/0001-42 

www.iecsoteco.com  
Fundada em 30/01/1957 – Filiada à UIECB 

 

IGREJA EVANGÉLICA 

CONGREGACIONAL 
EM SOTECO 

Uma igreja movida por Cristo! 

http://www.iecsoteco.com/


Boletim Dominical nº 7/16, de 11 de dezembro de 2016 
 

Escola Dominical 
Promove hoje, a partir de 8h30, um delicioso 

café da manhã como forma de encerrar mais 

um ano letivo dedicado ao ensino da Palavra 

de Deus. Que Deus abençoe os irmãos que se 

dedicaram nesse ministério. 

 

Sinais de Uma Igreja Viva 
Será esse o tema das aulas que o pastor 
ministrará à igreja durante o recesso da 
Escola Dominical. Aproveite para avaliar, à luz 
da Bíblia, nossa condição diante de Deus. 
Será que estamos realmente vivos? Não 
perca! 
 

Próximas Assembleias 
Ocorrerão no dia 18/12, a partir das 9h, as 
assembleias ordinária e especial. Na primeira, 
trataremos de assuntos de rotina, como 
prestação de contas, parecer do Conselho 
Fiscal, rol de membros, aprovação de atas 
anteriores, atividades da igreja no fim de ano 
etc. Na segunda, faremos as eleições 
necessárias e previstas no novo estatuto: 
oficiais, Diretoria Administrativa, Conselho 
Fiscal e Departamentos, para o biênio 2017-
2018. Caso queira discutir algum assunto, 
encaminhe-o ao presidente ou à secretária 
até hoje. 

Justificativa de Faltas 
Os irmãos que não puderem participar das 
assembleias no próximo domingo devem 
justificar suas ausências, para não 
caracterizar falta, conforme prevê nosso 
estatuto. Converse com o pastor se você 
precisar. É dever dos membros votantes 
frequentar regularmente as assembleias 
gerais da igreja (art. 17). 
 

Culto dos Adolescentes 
Será no próximo sábado, às 19h30. O culto é 
organizado por eles, mas a participação é de 
toda a igreja. Participe! 

Cadastro de Membros e Congregados 
Encontra-se disponível no site da igreja a 

ficha que nos servirá para cadastrar os 

membros e congregados, com vistas à 

informatização do nosso rol. O pastor solicita 

que os irmãos a preencham e a entreguem à 

secretária da igreja, que manterá tudo em 

arquivo reservado. Quem não tem acesso à 

internet pode requisitar a ficha à secretária. 

 

Solicitação de Despesas 
Extraordinárias 
Também se encontra disponível no site da 
igreja a ficha que deverá ser preenchida pelos 
departamentos da igreja sempre que 
necessitarem de realizar despesas 
extraordinárias. Essa ficha será submetida ao 
tesoureiro e ao diretor de patrimônio antes 
da decisão do presidente da Diretoria. Assim, 
poderemos registrar, avaliar e organizar cada 
necessidade apresentada de acordo com a 
ordem cronológica do pedido, a urgência (ou 
não) do serviço e a possibilidade de execução 
da igreja. 
 

Estudo Bíblico 
Em virtude da Semana de Oração, não houve 
estudo na sexta-feira passada. Mas ele será 
retomado na próxima sexta, quando 
iniciaremos o estudo da carta de Paulo a 
Filemom. Você está disposto a abrir mão dos 
seus direitos e a assumir prejuízos para que o 
Reino de Deus se estabeleça? 
 

Motivos de Oração 
 Pela transferência do Pr. Albert e pela 

mudança de sua família. 

 Pelas próximas eleições da igreja e a pela 

nova gestão que se iniciará. 

 Pelo nosso sofrido país, que vive uma crise 

em todos os aspectos. 
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Dia da Bíblia 

Celebrado no segundo domingo de dezembro, o Dia da Bíblia foi criado em 1549, na Grã-
Bretanha pelo Bispo Cranmer, que incluiu a data no livro de orações do Rei Eduardo VI. O Dia 
da Bíblia é um dia especial, e foi criado para que a população intercedesse em favor da leitura 
da Bíblia. No Brasil a data começou a ser celebrada em 1850, quando chegaram da Europa e 
EUA os primeiros missionários cristãos evangélicos. Porém, a primeira manifestação pública 
aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, em 1948, no Monumento do 
Ipiranga, em São Paulo (SP). 

E, graças ao trabalho de divulgação das Escrituras Sagradas, desempenhado pela 
entidade, o Dia da Bíblia passou a ser comemorado não só no segundo domingo de dezembro, 
mas também ao longo de toda a semana que antecede a data. Desde dezembro de 2001, essa 
comemoração tão especial passou a integrar o calendário oficial do país, graças à Lei Federal 
10.335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional. 

Hoje, as celebrações se intensificaram e diversificaram. Realização de cultos, carreatas, 
shows, maratonas de leitura bíblica, exposições bíblicas, construção de monumentos à Bíblia e 
distribuição maciça de Escrituras são algumas das formas que os cristãos encontraram de 
agradecer a Deus por esse alimento para a vida. 

 

“Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura” (Mc 16.15) 

A foto ao lado é do Pr. César, da Dca. Rosa e da Ana Larissa, 
filha adolescente do casal. Essa família missionária serve ao 
Reino de Deus no norte do país, no estado do Pará. Eles 
atuam no Seminário Palavra da Vida Norte, em Benevides, 
próximo à Belém. Em suas atividades, o Pr. César também 
ministra curso de sobrevivência na selva para os alunos que 
buscam formação na área de missões. Além disso, ele e a 
família evangelizam as comunidades ribeirinhas, que vivem 

afastadas dos grandes centros e têm pouco contato com a Palavra de Deus. Oremos por essa 
família. 

Os irmãos da foto ao lado são os missionários 
Pr. Thiago Costa, Elisa e as pequenas Ana e 
Isabela. A família trabalha junto à Missão 
Evangélica da Amazônia (Meva), pregando a 
Palavra de Deus entre indígenas. Oremos 
também por essa família. 

Existe a possibilidade de recebermos a visita dos missionários Cássio e 
Mariana em janeiro de 2017. Esse casal também foi alvo das orações desta 
igreja, especialmente porque Cássio travou uma luta intensa contra um 
câncer. A Dca. Izabel manterá contatos com o casal. Outras informações 

serão transmitidas oportunamente. Orem por isso, para que sejamos abençoados por meio do 
testemunho deles. 
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ESCALA 
Serviços 11/12/2016 Quarta Sexta 18/12/2016 

Dirigente da manhã Superint. EBD - - Assembleia 

Dirigente da noite Dca. Kélen Dca. Regina Pr. Albert Dc. Luís 

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

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

Oper. de multimídia.* Alana - Bruna Bruna 

Recepção Rafaela Pb. Cabral Paulinho Dca. Kélen 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Dc. Luís 19h45: Ana Lúcia 20h00: Dca. Nícias 

20h15: Bruna 20h30: Paula 20h45: Luciana Moraes 
*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 caso queira reservar uma data especial) 

Mês Dia Horário Evento 

Dezembro 

11 - Dia da Bíblia (2º domingo) 

15 19h30 Ensaio para a Cantata de Natal 

17 14h Ensaio para a Cantata de Natal 

10 
18 

19h30 Culto dos adolescentes 

9h Assembleia de membros 

22 19h30 Ensaio para a Cantata de Natal 

25 19h30 Culto (Cantata de Natal) 

31 22h 
Culto (Ano Novo; Posse dos Eleitos para o Biênio 2017-2018; Ceia de 
Confraternização) 

 

ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 

4 Cloves e Dca. Regina (casamento) 

8 

Pedro Rosa e Luísa Célia (casamento) 

Rafael Tomazini e Adriana (casamento) 

Eduardo Garcia 

12 Dca. Nícias Rosário 

13 Vítor 

15 Paulinho e Paula Bonates (casamento) 

17 Nasser e Williana Grhiazi (casamento) 

20 Eduardo e Christiane Tomazini (casamento) 

25 Natália Manoela 

30 Dc. Luís Carlos 

31 Guilherme 

  
  
  

(Fale com a secretária 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

