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Segurança Bendita 

“Portanto, todo aquele que me confessar 
diante dos outros, também eu o confessarei 

diante de meu Pai, que está nos céus” 
(Mt 10.32). 

Os discípulos de Cristo contam com 
várias garantias para os estimular e os 
encorajar a não desistirem do chamado e da 
vocação. Antes de atingir o ponto central 
dessas garantias (Mt 10.32-33), Jesus 
encoraja seus discípulos a não terem medo 
do que poderia acontecer com eles por 
causa do evangelho. Vejamos! 

Não deveriam temer ofensas morais 
(Mt 10.25-26). Jesus foi chamado de Belzebu 
pelos seus oponentes, numa tentativa de 
insultar sua dignidade, seu caráter, sua 
personalidade. Belzebu era o nome de uma 
entidade pagã reverenciada pelos filisteus 
(inimigos de Israel) e passou a designar o 
próprio Satanás. Jesus avisa aos seus 
discípulos que ofensas semelhantes 
poderiam ser feitas contra eles também, 
entretanto não deveriam temê-las nem 
mesmo se envergonhar. O tempo, o bom 
testemunho e a ação favorável do Espírito 
Santo se encarregariam de revelar toda a 
verdade sobre eles. 

Não deveriam temer ameaças físicas 
(Mt 10.28). Jesus foi traiçoeiramente preso, 
injustamente condenado e brutalmente 
sacrificado; mas ressuscitou ao 3º dia! A 
exemplo dele, seus discípulos poderiam 
sofrer perseguições, ser presos e até perder 
a própria vida por causa do evangelho. 
Mesmo assim deveriam ter coragem para 
continuar a obra que lhes fora confiada, na 
certeza de que seus sofrimentos seriam 
passageiros, e suas almas livradas do inferno 
e da condenação eterna.  Em outras 

palavras, Jesus estava garantindo a seus 
discípulos que eles também ressuscitariam e 
desfrutariam da vida eterna. 

Não deveriam temer as demais 
circunstâncias da vida (Mt 10.31). Quem 
nunca teve preocupação com o dia 
seguinte? Quem nunca se entristeceu com 
uma notícia ou um resultado contrário ao 
que esperava? Quem nunca perdeu algo ou 
alguém estimado? Tendo em vista essas 
possibilidades, Jesus tratou de assegurar 
para seus discípulos que o Pai mantém tudo 
sob controle, até os mínimos detalhes da 
nossa vida (Mt 10.29-30). Mesmo sabendo 
que seus discípulos poderiam experimentar 
lutas e dissabores, Jesus tratou de ressaltar 
a importância deles para Deus (Mt 10.31). 

Jesus oferece aos discípulos a mais 
explícita e contundente garantia: “Portanto, 
todo aquele que me confessar diante dos 
outros, também eu o confessarei diante de 
meu Pai, que está nos céus” (Mt 10.32). Só 
pode se sentir seguro quem confessa Jesus 
publicamente como Senhor e Salvador da 
sua vida. Não existe crente secreto! Mas 
atenção: a garantia expressa por Jesus tem 
também um aspecto negativo: “mas aquele 
que me negar diante das pessoas, também 
eu o negarei diante de meu Pai, que está nos 
céus” (Mt 10.33). 

Portanto algumas reflexões devem ser 
feitas por cada um de nós: “Você e eu somos 
ou não verdadeiros discípulos de Jesus?”; 
“Diante de tudo que Jesus disse, para onde 
irão a minha e a sua alma quando deixarmos 
esta vida?”. Se você não tem certeza e até 
sente preocupação quanto às respostas, 
faça hoje mesmo a boa confissão e desfrute 
da segurança bendita que só Jesus oferece 
de graça a você. 

Pr. Albert Iglésia  

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

(27) 9 9246-0991 – iecsoteco@gmail.com 
Fundada em 30/01/1957 – Filiada à UIECB 

mailto:iecsoteco@gmail.com


Boletim Informativo – Ano VI – Nº 34/22, de 21 de agosto de 2022 
 

Celebração dos 167 Anos 
Na última sexta-feira, nossa denominação 
completou 167 anos de trabalho em solo 
brasileiro. Em razão disso, um culto em 
gratidão a Deus foi oferecido no mesmo dia, 
na IEC de Campo Redondo, em São Pedro da 
Aldeia (RJ), reunindo congregacionais de 
diversas igrejas em uma noite de celebração. 
O culto foi gravado e o vídeo está disponível 
no canal oficial da UIECB, por meio do link 
https://youtu.be/o_AZlHl-fKo. 

Todas as classes estão em funcionamento 
hoje. A diferença decorre apenas do Projeto 
Despertar para a Vida, que reunirá apenas 
as moças sob a ministração da irmã Selma. 
 

Nota de Pesar 
Faleceu às 23h40 do dia 19/08 a Sra. Maria 
Dajuda, chamada carinhosamente de Lia. Ela 
era irmã da Dca. Carmozina e nossa irmã em 
Cristo. Foi consagrada diaconisa no Reino de 
Deus e era descrita pelos que com ela 
conviviam como mulher guerreira, com uma 
fé inabalável, sempre disposta a trabalhar 
para o Senhor e cantar. Deixou saudade! O 
sepultamento ocorreu ontem, às 17h, em 
Pedro Canário. Esta Igreja se solidariza com 
os familiares e amigos, roga a Deus que os 
conforte e se coloca à disposição para o que 
for possível. Para nossa reflexão: 

“Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos 
seus santos” (Salmo 116:15). 

 

Projeto Despertar para a Vida 
Acontece, extraordinariamente, hoje mais 
um encontro desse projeto, no horário da 
Escola Dominical, conforme já informado. 
Tendo em vista o tema a ser abordado, 
apenas as moças ficarão sob orientação da 
irmã Selma. Os meninos permanecerão em 
suas respectivas classes. Posteriormente 
será a vez deles. 
 

Assembleia de Membros 

Ocorrerá no próximo domingo, no templo 
desta Igreja, a partir de 9h, para tratar dos 
assuntos previstos na pauta afixada em 
nosso quadro de avisos. Os membros 
votantes estão convocados a participar da 
reunião, de acordo com o que dispõe o 
Estatuto em vigor. As ausências por motivos 
justificáveis deverão ser informadas 
também à luz do que prevê o mesmo 
documento. 
 

 

Após o encerramento da exposição da 
primeira carta de Paulo a Timóteo, o Pr. 
Albert iniciará hoje uma série de mensagens 
expositivas com base na segunda carta. Há 
muito o que aprendermos a partir dela. Os 
temas abaixo são apenas exemplos do 
conteúdo da carta para nossa edificação: 

• A perseverança de um homem de Deus 
(entusiasmo, sofrimento e lealdade); 

• Os padrões de um homem de Deus 
(despenseiro, sodado, atleta, agricultor, 
obreiro, vaso, servo); 

https://youtu.be/o_AZlHl-fKo
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• Os riscos enfrentados por um homem de 
Deus (ao enfrentar a apostasia e ao 
derrotá-la); 

• A pregação de um homem de Deus (o 
encargo de pregar a sã doutrina, a 
necessidade da pregação). 

 

 
Na próxima quarta-feira, às 19h30, daremos 
continuidade a mais uma série de estudos 
bíblicos: O trabalho de videira. 

Trata-se do módulo 2 do programa do curso: 
Uma igreja simplesmente discipuladora. 

Anote aí: Aula 4 – Como se faz um discípulo? 
(continuação). 

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

Pequenos Grupos 
Na próxima sexta-feira, às 

19h30, terá continuidade 
o trabalho com os PGs. 
Esperamos contar com 
sua presença, seu serviço 

e seu testemunho. 

Procure os líderes de cada grupo 
e se informe a respeito dos endereços dos 
locais dos encontros. 

Por enquanto sugerimos que os 
participantes sejam dispostos da seguinte 
forma, lembrando que a divisão não é rígida 
e pode haver variações. O mais importante é 
você ser acolhido e participar regularmente 
de um PG que lhe seja mais acessível: 

PG 1 – Eduardo e 
Ana Lúcia 

PG 2 – Djalma e 
Vívian 

Soteco - Santa Inês - 
Divino - Ilha dos 
Aires - São Torquato 

P. da Costa - Itapuã 
- Itaparica - Santa 
Mônica - Cocal - N. 
México - R. Sereia 

Acesse nosso site e saiba mais. Clique aqui! 
 

Oficinas de Culinária 
Promovidas pelo Departamento de Ação 
Social (DAS), a 4ª oficina ocorrerá no 
próximo sábado, às 14h. Dê seu nome para 
Mary, Mylena ou Flávia e venha aprender a 
fazer comidas maravilhosas para você, sua 
família e, ainda, para comercializar. 
Inscrição: 1 kg de alimento não perecível. 
 

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

• Pelas eleições desta Igreja, que ocorrerão 
em setembro e pelos demais ministérios 
da Igreja, cujos cargos e funções passarão 
por novas designações para o próximo 
biênio. 

• Pela família enlutada da Dca. Carmozina. 

• Pela saúde da Dca. Izabel, do Henrique, 
do irmão Irã, da Dca. Carmozina, da 
Jacqueline, do Theo (filho de um colega 
de trabalho do Djalma). 

• Em gratidão pelo nascimento do Isac, 
neto da Catrinque. 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

 

Redes Socias 

IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco 

 

Contribuições 
Sicoob: agência 3008, conta corrente 
170.875-9. Pix: 28564425000142 (CNPJ).  

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
https://www.iecsoteco.com/pequenosgrupos-pg
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. Níceas Dca. Kelen 

Pequenos Grupos 
(reuniões nos 

lares, conforme 
orientações neste 

boletim) 

Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da manhã Ladário  Assembleia 

Dirigente da noite Dc. José Francisco 
Dc. Rafael 

Dc. Rafael 

Pregador(a) da noite Pr. Albert Pr. Albert 
Oper. de som* Djalma Voluntário Carlinhos 

Multimídia* (transm./proj.) Dc. Rafael/Guilherme Vívian/Evellyn Luciana M/Ana Luísa 

Recepção Mariana Matheus Dca. Regina 
Intercessão (aos domingos, 

no gabinete) 
18h: Ana 

Luísa 
18h15: 
Bráulio 

18h30: 
Sidneia 

18h45: 
Eliane 

19h: 
Saturnino 

19h15: 
Vívian 

*Comparece aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

EXPEDIENTES 
Domingo Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 1ª Semana do Mês 

Escola Dominical: 9h 
M. Louvor (ensaio): 10h30 

Culto: 18h 

Estudo Bíblico: 
19h30 

Oração (templo) 
ou PGs (lares): 

19h30 

Coral de Violão: 
15h 

Semana de Oração: 
19h30 

 

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

Agosto 

26 19h30 Pequenos Grupos (cultos nos lares) 

27 14h Oficina de Culinária (DAS) 

28 9h Assembleia-Geral Ordinária 

Setembro 

1º - Dia de Vocações 

4 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina do DAS 

5 a 9 19h30 Semana de Oração 

7 - Dia do Seminário Teológico Congregacional do Rio de Janeiro (STCRJ) 

10 19h Noite de Louvor 

11 
9h Projeto Despertar para a Vida (Escola Dominical) 

- Domingo Missionário 
 

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 
9 Nicolas Lira Escodino de Albuquerque 

13 Gilmar e Luciana Soares (casamento) 

16 Gabriel Soares Farias Merlo 

18 Mary Ellen Calixto Teixeira Soares 

26 Bárbara Oliveira Moraes 

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-RJ (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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