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O amor de Deus, que sustém a vida, é 
melhor do que a vida 

Davi afirmou a mesma coisa em Salmos 
63.1-3:  

Ó Deus, tu és o meu Deus forte; eu 
te busco ansiosamente; a minha alma 
tem sede de ti; meu corpo te almeja, 
como terra árida, exausta, sem água. 
Assim, eu te contemplo no santuário, 
para ver a tua força e a tua glória. 
Porque a tua graça é melhor do que a 
vida; os meus lábios te louvam. 

O mais notável é que Davi disse: “A tua 
graça é melhor do que a vida”. O motivo por 
que isto é tão notável é que esta “graça” é 
celebrada repetidamente nos salmos 
porque ela resgata, protege, preserva e 
vence os inimigos. É a raiz de centenas de 
bênçãos terrenas. Mas, quando Davi 
considera todos os dons terrenos da graça 
de Deus, ele afirma que a graça, em si 
mesma, “é melhor do que a vida” – a vida 
onde todos estes dons terrenos são 
desfrutados. Entendo isso com o significado 
de que o Deus que amava a Davi era melhor 
do que todas as dádivas de sua graça. 

“Não há outro em quem eu me 
compraza”. Esta era a mentalidade do 
salmista Asafe, quando orou estas palavras 
que exaltam radicalmente a Deus: “Tu me 
guias com o teu conselho e depois me 
recebes na glória. Quem mais tenho eu no 
céu? Não há outro em quem eu me 
compraza na terra. Ainda que a minha carne 
e o meu coração desfaleçam, Deus é a 
fortaleza do meu coração e a minha herança 
para sempre” (Sl 73.24-26). Nada existe, no 
céu ou na terra, em que eu me compraza, ó 
Deus. Isso tem de significar, primeiramente, 
que, se todas as coisas boas fossem 

perdidas, Asafe ainda se regozijaria em 
Deus. Em segundo, isso tem de significar 
que, em e por meio de todas as outras boas 
do céu e da terra, Asafe via a Deus e O 
amava. Agostinho expressou a mesma coisa 
desta maneira: “Ama a Ti pouquíssimo, 
aquele que ama qualquer outra coisa e não 
a ama por causa de Ti” [Agostinho, The 
Confessions of St. Augustine (X, 40), em 
Documents of the Christian Churck, ed. 
Henry Bettenson (Londres: Oxford 
University Press, 1976), p. 54]. 

Jesus afirmou: “Quem ama seu pai ou 
sua mãe mais do que a mim não é digno de 
mim; quem ama seu filho ou sua filha mais 
do que a mim não é digno de mim” (Mt 
10.37). Jesus tem de ser o supremo tesouro 
de nossa vida. Jesus morreu por nós e 
ressuscitou para tornar possível para nós o 
vermos e o experimentarmos a Ele acima de 
todas as coisas, com gozo eterno. Este é o 
grande bem que o evangelho tem o 
propósito de realizar. 

Portanto, aqueles que são 
profundamente saturados pelo evangelho 
falam como o apóstolo Paulo: “Mas o que, 
para mim, era lucro, isto considerei perda 
por causa de Cristo. Sim, deveras considero 
tudo como perda, por causa da sublimidade 
do conhecimento de Cristo Jesus, meu 
Senhor; por amor do qual perdi todas as 
coisas e as considero como refugo, para 
ganhar a Cristo” (Fp 3.7-8). 

(PIPER, John. Deus é o evangelho. São José dos 
Campos: Editora Fiel, 2006, págs. 168-170)  
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Desde o dia 23/08, a UIECB está 
promovendo uma campanha de oração que 
continuará até dia 17/12, por meio da 
plataforma Zoom, de segunda a sexta-feira, 
sempre de 7h a 8h. Para participar, basta 
acessar o link a seguir: 
https://us02web.zoom.us/j/82675777550. 
Ele será sempre o mesmo. 
 

Alta Hospitalar 
Depois de ser submetida a um procedimento 
para desobstrução de veias da perna (uma 
espécie de cateterismo) e de ser reavaliada 
por médicos, a irmã Jacqueline recebeu alta 
no dia 7 e já está em casa, onde se recupera. 
Ore por seu pleno restabelecimento e por 
sua família também. 
 

Encontro da ARCCA 
Ocorreu ontem em Aracruz e foi muito bom. 
Uma comitiva de 13 pessoas da IEC Soteco 
esteve presente no encontro, que contou 
com a participação das demais igrejas da 
região. Agradecemos ao presidente da 
Associação por viabilizar nossa ida ao 
evento. As informações pertinentes sobre 
algumas deliberações serão compartilhadas 
oportunamente com os membros. 

Elaboração de Pauta 
Com vistas à próxima AGO e 
de acordo com o § 1º do 
artigo 44 do Estatuto, 
assuntos de interesse da 
Igreja podem ser 
encaminhados ao 

presidente até o próximo dia 15 (sexta-feira) 
com o objetivo de serem analisados pelo 
Corpo de Oficiais antes de entrarem na 
pauta da reunião. 
 

Domingo Missionário 

 
Durante o culto noturno, recolheremos 
ofertas específicas para investimento nessa 
área. Medite em Fp 4:14-19. 
 

Acesso à Rede Wi-Fi da Igreja 
Nossa ASCOM vem reportando, há algumas 
semanas, problemas durante a transmissão 
dos cultos de domingo (uma espécie de 
“travamento”). Na semana passada, 
identificou-se que isso tem a ver com o 
“sinal”, que fica “fraco” à medida que as 
pessoas vão chegando ao templo. Ou seja, 
quanto mais aparelhos conectados à rede 
Wi-fi da Igreja, pior se torna a transmissão 
dos cultos. Portanto é fundamental que os 
membros desconectem seus aparelhos 
dessa rede durante os cultos e as 
transmissões deles. Vamos observar o 
resultado desse aviso por alguns dias. Caso 
não surta o efeito esperado, a senha de 
acesso será alterada. Nosso objetivo é fazer 
com que a Igreja cumpra melhor sua função 
de propagar a Palavra de Deus a mais 

https://us02web.zoom.us/j/82675777550
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pessoas possíveis. Contamos com a 
compreensão de todos. 
 

Dia das Crianças 
Será no próximo dia 12, como de costume. 
Aproveite a oportunidade para orar por seus 
filhos e pelas demais crianças da Igreja. Os 
pequeninos também são alvo da graça de 
Deus. E a melhor coisa que você pode fazer 
por eles é ensiná-los no caminho em que 
devem andar, conforme Pv 22:6. 
 

Culto de Oração 
Ocorrerá na próxima 
quarta-feira, às 19h30, 
de forma presencial. A 
UHEC 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. 
 

Estudo Bíblico 
Na próxima sexta-
feira, às 19h30, de 
forma presencial e 
on-line, daremos 
continuidade à 
série Gente que 
fez! Pretendemos analisar relatos bíblicos 
sobre alguns personagens e, a partir da 
biografia deles, aprender lições importantes 
com os acertos e erros de cada um. Você 
poderá se identificar em meio às diversas 
histórias. Eis o tema da aula 11: Estêvão, 
homem cheio do Espírito Santo. Nosso alvo: 

demonstrar que pessoas cheias 
do Espírito Santo apresentam 
características nobres e deixam 
suas marcas na história. 

Você pode obter o material de apoio de cada 
estudo bíblico no site da Igreja, mas não 
deixe de participar das aulas. Clique aqui! 
 

Dia do Professor 
Será no próximo dia 15! Esta Igreja 
parabeniza cada professor que desempenha 
com esmero (Rm 12.7) sua função, seja no 
reino de Deus, seja no meio secular. 
Recebam todos nosso reconhecimento e 
nossa gratidão. 
 

Retiro 
Os lugares disponíveis no ônibus contratado 
(44) serão preenchidos prioritariamente por 
aqueles que não dispõem de veículo 
particular para seu deslocamento. 
Contamos com a compreensão de todos. 
 

Cantinho da Oração 
“E tudo o que pedirem em oração, se crerem, 
vocês receberão.” (Mt 21.22). 

• Pela saúde a irmã Stela. 

• Pela Perene (irmã do Ladário), com 
perspectiva de cirurgia dia 18/10. 

• Pela Dca. Regina, que sofreu uma 
hemorragia na vista e está sob 
acompanhamento médico e tratamento 
adequado. 

• Pela saúde do Pb. Gérson, cujo quadro de 
saúde se agravou. 

(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). 
PicPay: Igreja Evangélica Congregacional em 
Soteco.  

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 Dca. Izabel Dca. Marina Dc. João Artur Dca. Kelen 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Dca. Izabel 
UHEC Dca. Izabel 

Luís Eduardo 

Pregador(a) da noite Pr. Albert Ana Lúcia 
Oper. de som* Carlinhos Voluntário Mariana Lucas 

Oper. de multimídia* Ana Luíza Luciana M. Guilherme Vívian 

Recepção Luciana Moraes Dc. José Francisco Tony Dca. Kelen 
Intercessão 
(aos domingos, no 
gabinete) 

18h: 
Creusa 

18h15: 
Mary 

18h30: 
Luzia M. 

18h45: 
Vanusa 

19h: Dca. 
Marina 

19h15: Dca. 
Níceas 

*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 
Oração: 19h30 

Estudo Bíblico 
(sistemático e doutrinário): 

19h30 

Semana de Oração: 
19h30 

 

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

Outubro 

10 
- Domingo Missionário 

19h30 Cantina (DEM) 

12 - Dia da Criança 

15 - Dia do Professor 

16 
9h Bazar (UAF) 

16h Reunião de Oficiais (on-line) 

20 - Dia da revista Vida Cristã 

24 
9h Assembleia-Geral Ordinária 

19h30 Cantina do DAS 

31 - Dia da Reforma Protestante 
 

ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 

7 Braúlio e Jacqueline (casamento) 

8 Sofia 

20 Matheus e Bruna (casamento) 

28 Cloves 
31 Dc. Rafael 

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). 

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. 
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