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Abençoado, independentemente 
de mérito 

“Toma o que é teu e vai-te; pois quero dar a 
este último tanto quanto a ti. Porventura, 
não me é lícito fazer o que quero do que é 

meu? Ou são maus os teus olhos porque eu 
sou bom?” (Mt 20.14-15). 

Nosso texto de referência hoje é Mt 
20.1-16 e guarda relação com o contexto 
imediato anterior. Trata-se de uma 
parábola, um texto narrativo e alegórico, 
por meio do qual Jesus ensinou lições 
importantes sobre o reino de Deus. Essa 
parábola retoma o diálogo entre Pedro e 
Jesus (Mt 19.27-30), a fim de explicar aos 
discípulos a condição deles em relação à 
soberania e à graça de Deus (cf. v. 16). 

Deus é gracioso para nos abençoar 
independentemente de mérito. Ele é 
soberano para fazer o que quiser com aquilo 
que lhe pertence. Paulo disse que o Senhor 
“é poderoso para fazer infinitamente mais 
do que tudo quanto pedimos ou pensamos, 
conforme o seu poder que opera em nós, a 
ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, 
por todas as gerações, para todo o sempre. 
Amém!” (Ef 3.20-21). 

É interessante perceber a relação dessa 
parábola de Jesus com o perigo subjacente 
na pergunta de Pedro: “Então, lhe falou 
Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te 
seguimos; que será, pois, de nós?” (Mt 
19.27). Quais lições podemos aprender com 
a tal parábola contada por Jesus? 

Não devemos servir a Deus com a 
motivação errada. Há alguns (senão muitos) 
que se aproximam da igreja e nela 
permanecem por interesses estranhos aos 
que as Sagradas Escrituras apresentam. Leia: 
“Mas Judas Iscariotes, um dos seus 
discípulos, o que estava para traí-lo, disse: 

Por que não se vendeu este perfume por 
trezentos denários e não se deu aos pobres? 
Isto disse ele, não porque tivesse cuidado 
dos pobres; mas porque era ladrão e, tendo 
a bolsa, tirava o que nela se lançava” (Jo 
12.4-6). Qual é a sua sincera motivação? 

É possível fazer o trabalho de Deus, 
mas com o coração desviado da sua 
vontade. O apóstolo Paulo fez um alerta 
sobre isso: “não servindo à vista, como para 
agradar a homens, mas como servos de 
Cristo, fazendo, de coração, a vontade de 
Deus; servindo de boa vontade, como ao 
Senhor e não como a homens” (Ef 6.6-7). 

Devemos ter cuidado com a tentação 
do orgulho e da prepotência, achando-nos 
merecedores de algo ou excessivamente 
confiantes em nós mesmos. Mais uma vez, 
Paulo nos ensina: “Porque, se Abraão foi 
justificado por obras, tem de que se gloriar, 
porém não diante de Deus. Pois que diz a 
Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe 
foi imputado para justiça” (Rm 4:2-3). 

Devemos ter cuidado com certas 
comparações: “Portanto, nada julgueis 
antes do tempo, até que venha o Senhor, o 
qual não somente trará à plena luz as coisas 
ocultas das trevas, mas também manifestará 
os desígnios dos corações; e, então, cada um 
receberá o seu louvor da parte de Deus” 
(1Co 4.5). 

Por fim, devemos evitar a síndrome da 
vitimização, causada às vezes por egoísmo, 
inveja e murmuração. Quer experimentar o 
melhor de Deus? Então mude a disposição 
da sua mente: “E não vos conformeis com 
este século, mas transformai-vos pela 
renovação da vossa mente, para que 
experimenteis qual seja a boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus” (Rm 12.2). 
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Escola Dominical 
Hoje, especialmente, as classes de jovens, 
homens e mulheres permanecerão no 

templo durante o horário de 
aula, sob a ministração do 
Pr. Albert, que dará uma 
aula introdutória sobre a 
temática da revista 
“Desigrejados”, que será 
estudada por essas classes 

nos domingos vindouros. 
 

Santa Ceia 
Ocorre hoje, 
durante o culto 
noturno. O Dc. 
José Francisco e a 
Dca. Marina são 
os responsáveis 
pela preparação 
da mesa. “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. Por isso há entre vocês muitos 
fracos e doentes, e vários já dormiram” (1 Co 
11.28-30). 
 

Cantina 
Hoje a cantina será 
realizada em favor 
do retiro que foi 
reprogramado para 
novembro, caso as 
condições da 
ocasião assim nos 
permitam fazê-lo. 

Se você puder, participe e colabore! 
 

Dia Internacional da Mulher 
Você, mulher, sinta-se cumprimentada por 
esta Igreja não apenas pela passagem de 
uma data, mas sobretudo pelo seu real e 

inestimado valor para Deus e para a 
sociedade. Para nossa reflexão: “Criou Deus 
o homem à sua imagem, à imagem de Deus 
o criou; homem e mulher os criou. Deus os 
abençoou, e lhes disse: ‘Sejam férteis e 
multipliquem-se! Encham e subjuguem a 
terra! Dominem sobre os peixes do mar, 
sobre as aves do céu e sobre todos os 
animais que se movem pela terra’” (Gênesis 
1.27-28). Oportunamente, a UAF promoverá 
uma homenagem à altura das mulheres da 
Igreja. Aguarde os avisos! 
 

Manhã de Consagração 
Ocorrerá na 
próxima terça-
feira, às 8h, no 
templo da Igreja, 
sob direção da Dca. 
Izabel. É uma boa 
oportunidade para 
você começar seu 
dia consagrando-se a Deus. Reflita: “Eu, 
porém, cantarei a tua força; pela manhã 
louvarei com alegria a tua misericórdia; pois 
tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia 
da minha angústia. A ti, força minha, 
cantarei louvores, porque Deus é meu alto 
refúgio, é o Deus da minha misericórdia” (Sl 
59.16-17). 
 

Estudo Bíblico 
Ocorrerá na próxima quarta-feira, às 19h30. 
Daremos continuidade à série de estudos 
chamada A Doutrina da Aplicação da 
Redenção. O tema da aula 4 é Conversão. Eis 
os nossos objetivos: 

entender o que é arrependimento 
verdadeiro; 

compreender o que é fé salvífica; e 

refletir sobre a possibilidade de 
aceitar Jesus como Salvador e não 
como Senhor.; 
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Você pode obter 
o material de 
apoio de cada 
estudo bíblico no 
site da Igreja, 
mas não deixe de 
participar das 

aulas. 
 

Som 
Graças a Deus, conseguimos adquirir a mesa 
digital de som nova e os equipamentos 
necessários para operá-la. A compra foi feita 
parceladamente (em até 12 vezes) e 
contamos com a fidelidade e a generosidade 
dos dizimistas e ofertantes para honrarmos 
esse compromisso. Os irmãos responsáveis 
pela área estão se adaptando à nova 
tecnologia e fazendo alguns ajustes 
necessários para que tudo funcione bem. 
Portanto tenhamos calma e compreensão. 
Tudo vai se ajeitar da melhor forma possível. 
 

Vistoria 
Na quinta-feira passada, um militar do Corpo 
de Bombeiros esteve na Igreja para a vistoria 
anual com fins de renovação do nosso alvará 
de funcionamento. Algumas exigências 
foram feitas por ele para a renovação do 
documento, as quais deverão ser atendidas 
por nós. A Diretoria também precisará 
providenciar esse investimento na 
infraestrutura da Igreja. Mais uma vez, 
portanto, apelamos para a fidelidade e a 
generosidade dos dizimistas e ofertantes, 
pois sem isso é impossível atendermos a 
qualquer necessidade. 
 

Telhado 
A Diretoria iniciou tratativas com alguns 
pedreiros para orçar o custo da troca do 
telhado que cobre as salas de aula antiga da 
Igreja. Em uma delas, já há vazamento de 

água da chuva e danos ao rebaixamento de 
gesso. Por causa disso, ela encontra-se 
interditada. Esse é outro serviço necessário 
que precisamos fazer o quanto antes. Sendo 
assim, apelamos outra vez para a fidelidade 
e generosidade dos dizimistas e ofertantes. 
 

Congregação Praia do Sol 
Lembremos ainda que temos “outro filho” e 
precisamos “alimentá-lo” também. Esforços 
nossos devem ser aplicados para cuidar 
daquela congregação, tendo em vista a 
decisão tomada em Assembleia-Geral e, 
posteriormente, em reunião com a Diretoria 
e o Corpo de Oficiais. Alguns movimentos já 
têm sido feitos nesse sentido. Há irmãos que 
têm tido algumas iniciativas. De forma 
prioritária, o imóvel precisa ser reocupado 
pelos motivos que já ressaltamos em 
reunião de membros. 
 

Cantinho da Oração 
• Em gratidão a Deus por você está com 

saúde, alimentado, trabalhando, 
estudando e no convívio de seus 
familiares em meio ao contexto atual. 

• Em gratidão a Deus pelo bom resultado da 
cirurgia da Sra. Amelinha (irmã da 
Margarida). Ela recebeu alta, mas ainda 
carece das nossas intercessões para sua 
plena recuperação. 

• Pela saúde da Perene (irmã do Ladário), 
pois ela precisará ser submetida a 6 
sessões de quimioterapia como parte do 
seu tratamento preventivo. 

• Pela saúde do Sr. Paulo (pai do Carlinhos), 
com debilidades no funcionamento do 
coração. 

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 Pb. Pedro Júnior Dc. José Francisco Dca. Níceas Dca. Kelen 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Pr. Albert 
Pr. Albert UHEC 

Matheus 

Pregador(a) da noite Pr. Albert Pb. Pedro Júnior 
Oper. de som* Carlinhos Lucas Djalma Carlinhos 

Oper. de multimídia* Vívian Guilherme Ana Luíza Vívian 

Recepção Vanusa Matheus Cloves Bráulio 
Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

18h: 
Sidneia 

18h15: 
Ladário 

18h30: Dca. 
Izabel 

18h45: 
Matheus 

19h: 
Mylena 

19h15: Irã 

*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) 

Março 

7 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina pró-retiro 

8 - Dia Internacional da Mulher 

9 8h Manhã de Consagração (Dca. Izabel) 

13 
- Dia do Adolescente Congregacional 

19h Noite de Louvor e Adoração (Ministério de Louvor) 

14 
- Domingo Missionário 

12h Almoço Missionário (DEM) 
 

ANIVERSARIANTES DE MARÇO 

3 Ladário e Dca. Izabel (casamento) 

5 
Lisy Anne 

Evelyn 

11 
Henrique 

Stela 

13 Luciana Moraes 

16 Djalma e Vivian (casamento) 

21 Jacqueline 

23 Luciana Soares 

30 Alice Cândido 
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: Palavra da Vida na 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. 

 

 

mailto:diowende@gmail.com
mailto:aderson.santos.rocha@gmail.com
mailto:richardoliveira7391@gmail.com

