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Vamos pedir mais! 

“Por essa razão, desde o dia em que o 
ouvimos, não deixamos de orar por vocês...” 

(Cl 1:9-12 NVI) 

No dia 31 de dezembro, é natural 
alimentarmos alguma nova expectativa para o 
próximo ano. Sabemos que nada mágico 
acontece na virada de ano, mas 
experimentamos aquela sensação de um novo 
começo, uma nova chance. Muitos seguidores 
do Senhor Jesus fazem seus pedidos a Deus 
nessa noite, seja sozinho, em família ou 
reunido com a igreja. Quais são os seus 
pedidos de oração? 

É muito interessante observar as orações 
do apóstolo Paulo. Suas orações nos instruem 
e nos inspiram a orar como ele. Ao orar pelos 
irmãos colossenses (Cl 1.9-12), percebemos 
seu foco em realidades espirituais, pois elas 
determinam nossas escolhas na vida. Pelo que 
devemos orar seguindo o exemplo de Paulo? 

Aprender mais de Deus. Observe: 
“sejam cheios do pleno conhecimento da 
vontade de Deus, com toda a sabedoria e 
entendimento espiritual” (v. 9). Conhecer 
Deus e sua vontade traz sabedoria e 
discernimento espiritual. Ele incluiu o pedido 
para um contínuo crescimento no 
conhecimento de Deus (v. 10). Não importa 
quanto tempo você tem de conversão. O alvo 
de Deus para você e para mim é o nosso 
contínuo crescimento espiritual rumo à 
maturidade em Cristo! Que em 2022 
possamos aprender mais de Deus. Não se 
trata apenas de adquirir mais informação 
sobre Ele, mas de ter experiência, prática, e 
relacionamento mais íntimo com Deus. 
Somente vamos aprender mais de Deus se 
pararmos para ouví-Lo através das Escrituras, 
e falar com Ele através da oração. Quais são os 
seus planos para investir tempo e recursos 
neste objetivo? Ore sobre isso! 

Agradar mais a Deus. Observe: "para 
que vocês vivam de maneira digna do Senhor 
e em tudo possam agradá-lo, frutificando em 
toda boa obra..." (v. 10). É um privilégio ser 
salvo em Cristo. Nele, participamos da 
herança dos santos! Portanto, somente nos 
cabe viver de maneira digna do Evangelho, 
demonstrando frutos que evidenciam esta 
nossa realidade espiritual. Assim, vamos viver 
uma vida que agrada a Deus! Aqui está o 
segundo pedido de oração. Deus precisa ser o 
foco das nossas intenções mais profundas e 
ações mais corriqueiras. Mais do que agradar 
a nós mesmos ou os outros, nosso primeiro 
chamado é agradar a Deus. Há algum hábito, 
postura, prática ou qualquer outra coisa na 
sua vida que desagrada a Deus? Confesse! 
Abandone! Viva para agradar mais a Deus! 

Agradecer mais a Deus. Observe: 
“dando graças ao Pai” (v. 12). Ao admirar a 
salvação que Deus nos dá em Cristo, como não 
ser eternamente agradecidos? Sim, é mais 
fácil agradecer a Deus nos dias bons, alegres 
quando tudo dá certo. Mas também há os dias 
maus, difíceis, dolorosos, desanimadores, 
quando tudo parece dar errado e somos 
tentados a murmurar, reclamar, resmungar... 
Não é à toa que Paulo incluiu na oração: 
“sendo fortalecidos com todo o poder, de 
acordo com a força da sua glória, para que 
tenham toda a perseverança e paciência com 
alegria” (v. 11). Quando temos perseverança e 
paciência nos dias difíceis, nós poderemos 
encontrar alguma motivo para agradecer a 
Deus e até se alegrar Nele. Quais são os 
motivos para você agradecer a Deus hoje? 

O que há mais em sua boca? 
Murmuração ou gratidão? Nós não temos 
forças e recursos em nós mesmos. Somos 
fracos e falhos! (...) Somente com o 
fortalecimento do Senhor teremos condição 
para viver esse tipo de vida apresentada aqui. 

(Pr. Richard Oliveira, com adaptações)  
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Culto Infantil 

 
Até o dia 31/01/2022, está suspenso por 
conta do recesso observado pela Igreja. 
Durante esse período, as crianças que dele 
participam permanecerão no templo com as 
demais pessoas e sob os cuidados dos 
respectivos pais. 
 

Escola Dominical 

As aulas também estão suspensas até 
31/01/2022 por conta do recesso observado 
por esta Igreja. Em fevereiro, as aulas 
recomeçarão com força total! 
 

Cultos Matinais 

Durante as manhãs de domingo também, a 

Igreja permanece funcionando. O tempo 
que antes era destinado à Escola Dominical 
será usado com cultos matinais durante 
todo o período de recesso (até 31/01/2022). 
 

Santa Ceia 
Hoje, durante o 
culto noturno. A 
Dca. Níceas e o Dc. 
João Artur são os 
responsáveis pela 
preparação da 

mesa. Reflexão: “Examine-se o homem a si 
mesmo, e então coma do pão e beba do 
cálice. Pois quem come e bebe sem discernir 
o corpo do Senhor, come e bebe para sua 
própria condenação” (1Co 11.28-29). 
 

Sejam Bem-Vindos 
Está conosco, hoje à noite, o Pr. José Cláudio 
e sua família. Ele será o pregador do culto e 
presidirá a Santa Ceia. Que Deus possa usar 
seu servo! 
 

 
Na próxima quarta-feira (5), continuaremos 
com a nossa nova série de estudos bíblicos, 
intitulada Uma Igreja Simples. Ela tem como 
base o curso de capacitação promovido pela 
UIECB recentemente. O Dc. Rafael, que foi 
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um dos alunos, compartilhará conosco o que 
aprendeu nele, a fim de que possamos 
aplicar em nosso meio aquilo que nos 
couber. 

O curso está dividido em módulos, os quais 
serão ministrados gradativamente e de 
forma intercalada com outros estudos sobre 
teologia sistemática. Tome nota: 

✓ Módulo 1 – Aula 3 – Revolução do 
Simples: Clareza. 

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. A 
UAF estará responsável 
pela direção. O culto é 
uma atividade da Igreja 
e, portanto, a 
participação dos demais 
membros é esperada 

naturalmente, inclusive com o exercício dos 
demais serviços e dons. 
 

Férias Pastorais 
Do dia 1º ao dia 30 de janeiro, o pastor 
Albert e sua família gozarão férias. Assume a 
presidência da Igreja nesse período o Pb. 
Pedro Júnior, auxiliado pelos demais oficiais 
e líderes 
 

Cantinho da Oração 
“Orem continuamente” (1 Ts 5:17 NVI). 

• Pelo Sr. Othoniel e Sra. Stela, casal muito 
amado da Igreja e que precisará retornar 
para o RJ. Oremos, sobretudo, pela saúde 
dela, para que Deus a fortaleça. 

• Pela saúde do Henrique, para que Deus o 
fortaleça. Ele também foi acometido pela 
gripe, mas já está melhor. 

• Pela saúde do pequeno Artur (Linhares), 
que está em UTI, lutando contra a 
leucemia. 

• Pela saúde do Matheus Vieira (filho de 
um colega do Eduardo), que está em UTI 
por ter sofrido acidente de moto. 

• Pela saúde da Sra. Elivete (prima da Dca. 
Marina), em virtude de um AVC. 

• Pela vida do Felipe, filho do Dc. Luiz. 

• Em gratidão pela recuperação do Sr. 
Vicente (tio do Gilmar), após superar a 
covid. 

• Em gratidão pela viagem de Brasília a Vila 
Velha do Pr. Albert, da Flávia e Flaviane. 

• Em gratidão pelo ano de trabalho que 
tivemos em 2021, pelas oportunidades 
que o Senhor deu a esta Igreja para 
pregarmos o evangelho e pelo ano que se 
inicia. 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

 

Redes Socias 
 

   
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco 

 

Contribuições 
Bradesco: agência 02313, conta corrente 
0012657-8. Pix: 28564425000142 (CNPJ). 

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

Volte outra vez! 

  

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 Dc. João Artur Dca. Izabel Dc. José Francisco Dca. Kelen 

Dirigente da manhã Luciana Moraes 
  

Conf. Pb. Pedro Jr. 

Pregador(a) da manhã Pb. Pedro Júnior Dca. Izabel 

Dirigente da noite Dc. Rafael 
Dc. Rafael UAF 

Conf. Pb. Pedro Jr. 

Pregador(a) da noite Pr. José Cláudio Pb. Pedro Júnior 

Oper. de som* Mariana Mariana Voluntário Djalma 

Oper. de multimídia* Vívian Luciana Moraes Guilherme Ana Luíza 

Recepção Eliane Ladário Matheus Sidneia 

Intercessão 
(aos domingos, no 
gabinete) 

RECESSO (retornará em fevereiro) 

*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) 

Janeiro 

1º - Dia da Confraternização Universal 

2 18h Culto com Santa Ceia 

9 - Domingo Missionário 

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

30 19h Culto de gratidão: aniversário da IEC em Soteco (65 anos) 

31 - Fim do recesso 

Fevereiro 

6 18h Culto com Santa Ceia 

7 a 11 19h30 Semana de Oração 

12  Chá Revelação/Fraldas (Bruna e Matheus) 
 

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

5 Sidneia e Azarcon (casamento) 

14 
Stela e Othoniel (casamento) 

Lucas Salino 

22 Dca. Carmozina e Saturnino (casamento) 

30 IEC Soteco 

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). 

Misª. Elizabeth Mattos: IEC Realengo-ES (tel.: (21) 992678136; e-mail: lizcmattos@gmail.com). 
 

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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