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Marcas 

“Quanto ao mais, ninguém me moleste; 
porque eu trago no corpo as marcas de 

Jesus.” (Gl 6.17) 

A vida do apóstolo Paulo, depois de sua 
conversão, foi marcada pela submissão a 
Cristo, serviço à Igreja e dedicação ao seu 
chamado. O apóstolo fez-se servo do seu 
Senhor a fim de cumprir a obra para o qual 
havia sido separado, capacitado e enviado 
(At 9:15; 13:2). Como cada um de nós, Paulo 
enfrentou resistências para prosseguir. Mas 
o que o torna um modelo a ser imitado (1Co 
11:1) é a sua devoção. Ele já não tinha mais 
vontade própria. Seu desejo era agradar ao 
seu Senhor, mesmo que tivesse que lutar 
contra tudo e contra todos (At 9:16), mesmo 
que tivesse que abrir mão daquilo que era 
importante aos olhos de outras pessoas (Fp 
3:7). Mesmo que ele quisesse, já não podia 
mais voltar atrás. O amor do seu Senhor o 
constrangia. Agora, uma coisa só era 
importante: tornar o seu Senhor conhecido 
entre as nações. As demais atividades e 
compromissos eram secundários e serviam 
até de pretexto para que a principal missão 
de sua vida fosse levada a efeito. Paulo 
chegou ao final de sua vida podendo dizer, 
como poucos: “Combati o bom combate, 
terminei a corrida, guardei a fé” (2Tm 4:7). 

É comum nos depararmos com crentes 
que se acham mais espirituais do que alguns, 
porém insensíveis às necessidades concretas 
do Reino. São pessoas que se orgulham de 
conhecer as histórias bíblicas e as doutrinas 
da fé, porém ostentam uma falsa vida de 
serviço a Deus. Conservam-se com seus 
cacoetes de crentes, mas rejeitam qualquer 
tipo de compromisso, não assumem 
responsabilidades, não disponibilizam seus 
dons e talentos, retêm seus bens etc. Fazem 

tudo para não se envolverem com a obra 
que precisa ser realizada (Mt 28:19 e 20). 
Reclamam, fingem que não viram ou não 
escutaram, alegam que não foram 
capacitados, esperam que outros façam etc. 
Passam longe das necessidades concretas da 
grande seara do Senhor, tudo em nome de 
uma religiosidade hipócrita. Enquanto isso, 
há quem agonize nas garras de Satanás, há 
quem esteja com sede e fome da Palavra, há 
quem necessite de socorro, de conselho, de 
um ombro amigo onde possa chorar, de um 
ouvido atento para poder desabafar. Há 
quem precise de mim e de você! 

Da minha parte, quero ver minha vida 
realmente transformada. Quero ter 
disposição para abdicar de coisas em favor 
de pessoas. Quero ter a coragem de me 
comprometer com a obra onde quer que eu 
esteja, aonde quer que seja enviado. Quero 
ter o desprendimento de empenhar minha 
vida e meus bens no Reino. Quero, junto 
com minha família, servir realmente a Deus, 
sem hipocrisia, sem reservas. Quero dar 
frutos. Quero ser instrumento de socorro, de 
ajuda, de salvação. Quero trazer as marcas 
de Cristo. 

E quanto a você? O que você deseja? 
Como quer se apresentar diante de Deus? 
Quais são as marcas que você traz na sua 
vida por causa de Cristo? Que tal orarmos 
para que sejamos mais do que membros de 
uma igreja evangélica? Oremos para que 
Deus marque nossa vida com o seu poder 
transformador, a fim de que tenhamos o que 
apresentar a Ele, à sua Igreja e ao mundo. 

Pr. Albert Iglésia  
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AGE da UIECB 
Terminou na última sexta-feira a 
Assembleia-Geral Extraordinária da nossa 
denominação. O propósito dela foi alterar o 
Estatuto e o Regimento Interno. Assim que 
os textos forem disponibilizados (há alguns 
protocolos a serem cumpridos), o pastor irá 
compartilhá-los com a Igreja. 
 

Agradecimentos (I) 
Hoje, damos graças a Deus pela vida de 
todos que se empenharam para que o retiro 
fosse realizado. Não foi fácil, mas valeu a 
pena! Mesmo em meio a algumas 
dificuldades, pudemos desfrutar de ótimos 
momentos de comunhão e de ministração 
da Palavra de Deus. Sem nos esquecermos 
dos demais, porém por uma questão de 
justiça, mencionamos aqui a própria 
comissão do retiro, todas as equipes da 
cozinha, os músicos (teve até participação 
de irmãos da IEC Vale Encantado e da IEC 
Brasília), o pessoal da coreografia, aquelas 
que confeccionaram os presentinhos, a 
assessoria de comunicação, todos que 
auxiliaram nas brincadeiras e na ministração 
às crianças e o crepeiro (!?!?). Nosso muito 
obrigado a todos! 
 

Agradecimentos (II) 
Também damos graças a Deus pela vida dos 
convidados que estiveram pregando para 
nós nos cultos realizados no retiro: Pb. 
Cléber (sábado de manhã); Pr. José Cláudio 
(domingo de manhã); e Pr. Arão (segunda de 
manhã). Ressaltamos ainda nossa gratidão 
às respectivas famílias dos pastores, as quais 
também se fizeram presentes no local. 
 

Fotos do Retiro 
Visite as redes sociais da Igreja e veja 
algumas fotos do que aconteceu no sítio 
Catavento durante nosso retiro. Você 

perceberá a empolgação que tomou conta 
dos participantes mesmo em meio ao frio e 
à chuvinha que insistiram em permanecer. 
 

Salmos e Hinos 
Dia 17/11 é dia do nosso hinário. Trata-se da 
primeira coleção de hinos evangélicos em 
português organizada em nosso país. É parte 
integrante da história e cultura cristã 
brasileira desde 1861. A versão digital dele 
vem facilitar o acesso às canções e permitir 
uma rápida pesquisa sobre as letras das 
músicas. O aplicativo já pode ser baixado! 
https://play.google.com/store/apps/details
?id=com.musicbits.salmosehinos. 
 

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

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 14: Áquila e 
Priscila, um casal exemplar. Nosso alvo: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.musicbits.salmosehinos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.musicbits.salmosehinos


Boletim Informativo – Ano V – Nº 41/21, de 16 de novembro de 2021 
 

incentivar os casais a servirem a 
Cristo juntos, em qualquer 
circunstância e lugar. 

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

Solicita-se aos dirigentes, 
preletores e operadores de som 
providenciar um microfone sem 

fio auxiliar para que os participantes dentro 
do templo realizem suas possíveis perguntas 
por meio dele e, consequentemente, 
permitam que os espectadores on-line 
ouçam e entendam o que está sendo 
perguntado e explicado. 
 

Culto de Gratidão 

 
Você é nosso convidado! 
 

Domingo Missionário 

 
No próximo domingo, durante o culto 
noturno, recolheremos ofertas específicas 
para investimento nessa área. Medite em Fp 
4:14-19. 

5º Ano da Conferência Sing 

 
“O canto através da história da igreja! (...) 
Explore como as canções centenárias 
desenvolvem bases sólidas para a igreja de 
hoje e edificam crentes fortes para a igreja 
de amanhã. Em parceira com o Gettys 
Music, o Ministério Fiel está 
disponibilizando as palestras em português 
dos seguintes preletores: Keith e Kristyn 
Getty, John Piper, Alistair Begg, Miguel 
Núñez, Blair & Shai Linne e muitos mais!” 
https://conteudo.ministeriofiel.com.br/sing
-2021. 
 

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

• Pelo Carlinhos, viajará a serviço e ficará 
um longo período distante de nós. 

• Pela saúde do Pb. Pedro Júnior e por 
questões profissionais. 

• Pelo processo de reserva do Pr. Albert, 
previsto para se concluir em 
novembro/dezembro deste ano. 

(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://conteudo.ministeriofiel.com.br/sing-2021
https://conteudo.ministeriofiel.com.br/sing-2021
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 Dc. Rafael Dca. Izabel 

Dirigente da manhã –   Ladário 

Dirigente da noite – 
UAC e UMEC Dc. Rafael 

Dca. Izabel 

Pregador(a) da noite – Roseli 
Oper. de som* – Voluntário Mariana Djalma 

Oper. de multimídia* – Guilherme Luciana Vívian 

Recepção – Dc. José Francisco Tony Dca. Regina 
Intercessão 
(aos domingos, no 
gabinete) 

18h:  18h15:  18h30:  18h45:  19h:  19h15:  

*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) 

Novembro 

17  Dia do hinário Salmos e Hinos 

21 
- Domingo Missionário 

18h Culto de gratidão aos 68 anos da revista Vida Cristã 

23 - Dia do Jovem Congregacional 

27 - Dia do Homem Congregacional 

Dezembro 

4 - Confraternização da UAF 

5 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina (DAS) 

12 
- Dia da Bíblia 

- Domingo Missionário 
 

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 

11 Bruna 

13 Dc. Rafael e Dca. Kelen (casamento) 
19 Mariana Gualandi 

24 Carlos Humberto e Luciana (casamento) 

29 Maria Catrinque 

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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