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Zelando pela salvação 

“Não sabeis vós que os que correm no 
estádio, todos, na verdade, correm, mas um 

só é que recebe o prêmio? Correi de tal 
maneira que o alcanceis. E todo aquele que 

luta, exerce domínio próprio em todas as 
coisas; ora, eles o fazem para alcançar uma 

coroa corruptível, nós, porém, uma 
incorruptível. Pois eu assim corro, não como 

indeciso; assim combato, não como 
batendo no ar.” 

A Bíblia contém muitas verdades 
profundas sobre a vida cristã. Essas 
verdades, às vezes, são apresentadas por 
meio de ilustrações, parábolas, metáforas 
etc. Em 1Co 9:24-27, a comparação é entre 
a conduta do atleta e a do crente. 

O apóstolo Paulo nos comunicar que o 
cristão deve zelar pela sua salvação com 
empenho semelhante ao de um atleta que 
se empenha em ganhar uma competição. 

“Mas que relação é essa que ele 
estabelece entre o crente e o atleta?” – 
talvez você esteja aí se perguntando. Digo 
que há, pelo menos, três aspectos comuns 
na vida de ambos. 

Como um atleta, o cristão deve 
empenhar-se e buscar a superação (v. 25). 
Lendo Ef 2:3, entendemos que, 
naturalmente, éramos filhos da ira. 
Estávamos sob o juízo de Deus, destituídos 
de comunhão com ele. Porém, na condição 
de nova criatura por meio de Jesus Cristo, 
não nos habituemos mais com erros, vícios 
ou pecados. Esforcemo-nos para expressar a 
nossa nova condição diante do Senhor. 

Como um atleta, o cristão deve 
conscientizar-se do seu objetivo (v. 26). 
Paulo, por exemplo, tinha isso muito claro 
em sua mente: “prossigo para o alvo, a fim 

de ganhar o prêmio do chamado celestial de 
Deus em Cristo Jesus” (Fp 3:14). Em Hb 12:1-
2, a Bíblia alimenta nossa esperança e nos 
motiva a correr com perseverança a carreira 
que nos está proposta. Portanto não 
fiquemos presos às circunstâncias terrenas, 
mas vivamos como quem tem um objetivo a 
alcançar. 

Como um atleta, o cristão deve ter 
conduta digna (v. 27). Se um atleta usa 
artifícios ilícitos, em desacordo com o que 
prescreve o regulamento, pode ser até 
mesmo banido do esporte. Jesus afirmou 
que os cristãos “são a luz do mundo”, a fim 
de brilharem “diante dos homens, para que 
vejam as suas boas obras e glorifiquem ao 
Pai de vocês, que está nos céus” (Mt 5:14-
16). Isso exige de nós conduta digna, bom 
testemunho perante as pessoas. A vida do 
cristão deve refletir o caráter de Cristo: o seu 
amor, a sua justiça, a sua santidade etc. 

Os filhos de Deus devem viver de modo 
que, no fim da sua jornada, quando então se 
encontrarem com Cristo, o Senhor possa 
dizer a eles: “Entrem, benditos de meu Pai; 
recebam a coroa da vida”. 
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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. 
 

Assembleia de Membros 
Consta afixada no quadro 
de avisos a convocação 
para a Assembleia-Geral 
Ordinária do próximo dia 
24, às 9 h, em nosso templo. 

O pastor solicita o empenho daqueles que 
precisam fazer suas prestações de contas, 
bem como do Conselho Fiscal em relação a 
seus relatórios, a fim de que tudo seja posto 
em dia, como convém. É importante 
ressaltar o que consta em nosso Estatuto: 

Art. 28. São deveres dos membros: 
(...) 
VII. Ser assíduo aos cultos, às Assembleias e 
a outras atividades públicas e regulares da 
Igreja. 
(...) 
Art. 41. A condição de membro desta Igreja 
será perdida automaticamente nas 

seguintes situações, cabendo ao presidente 
registrar o desligamento em ata de 
Assembleia-Geral: 
(...) 
IV. Por falta a três Assembleias-Gerais 
consecutivas sem motivo justificável 
informado por escrito ao Corpo de Oficiais 
Eclesiásticos. 
 

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 
pessoas possíveis. Contamos com a 
compreensão de todos. 
 

Culto de Oração 
Ocorrerá na próxima 
quarta-feira, às 19h30, 
de forma presencial. A 
UAC e a UMEC estarão 
responsáveis 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. 

https://us02web.zoom.us/j/82675777550
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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 12: Tiago, irmão 
de Jesus. Nosso alvo: 

conhecer sua vida e seus ensinos, 
a fim de colocá-los em prática na 
nossa vida. 

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

CONFEUHEC 

 

Incentivamos a leitura da revista O Varonil, 
periódico oficial da Confederação das 
Uniões dos Homens Evangélicos 
Congregacionais. A revista, se adotada pela 
nossa UHEC, poderá servir até mesmo de 
material de apoio para reuniões sistemáticas 
dos homens desta Igreja. 
 

CM Aracruz-ES e CM Jequié-BA 
Recebemos recentemente relatórios de 
atividades dos referidos campos. O primeiro 
enviou informações sobre o mês de 
setembro; o segundo, sobre os meses de 
agosto e setembro. Tudo já foi 
compartilhado no grupo dos membros desta 
Igreja no WhatsApp. Caso você queira lê-los 
fisicamente, solicite-os à secretária ou ao 
pastor. 
 

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 Marcela, para que seja guardada 
durante sua viagem a SP e que tenha êxito 
em seu pro. 

• Pela saúde da Jacqueline, que ainda 
inspira cuidados mesmo já em casa. 

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

Dirigente da manhã Ladário   Assembleia 

Dirigente da noite Luís Eduardo 
UAC/UMEC Dc. Rafael 

Pb. Pedro Júnior 

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

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

Recepção Dca. Kelen Dc. Luiz Matheus Dca. Marina 
Intercessão 
(aos domingos, no 
gabinete) 

18h: Dc. 
José F. 

18h15: Dc. 
Luiz 

18h30: Tony 
18h45: Dca. 
Carmozina 

19h: 
Mariza 

19h15: 
Djalma 

*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 

20 - Dia da revista Vida Cristã 

24 
9h Assembleia-Geral Ordinária 

19h30 Cantina do DAS 

31 - Dia da Reforma Protestante 

Novembro 

1º a 5 19h30 Semana de Oração 

2 - Dia de Finados 

7 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina (Retiro) 

8 a 12 - AGE UIECB (virtual) 

12 a 15 - Retiro (sítio Catavento) 
 

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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