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Sustentados pela graça 

(Mt 26.31-35) 

O pano de fundo dessa passagem é a 
negação de Pedro sobre Jesus. De forma 
veemente, o apóstolo afirmou que jamais 
faria isso, disse até que estaria pronto para 
morrer por Cristo: “Mas Pedro, tomando a 
palavra, disse a Jesus: — Ainda que o senhor 
venha a ser um tropeço para todos, nunca o 
será para mim. (...) Pedro insistiu: — Ainda 
que me seja necessário morrer com o 
senhor, de modo nenhum o negarei. E todos 
os discípulos disseram o mesmo” (vs. 33, 
35). 

Contrariando as pretensões do colégio 
apostólico, especialmente as de Pedro, Jesus 
revelou que todos os discípulos o 
abandonariam naquela noite. De nada 
adiantariam os esforços deles, pois ninguém 
seria capaz de resistir até o final da 
provação: “Então Jesus disse aos discípulos: 
— Esta noite serei uma pedra de tropeço 
para todos vocês, porque está escrito: 
‘Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho 
ficarão dispersas’. (...) Mas Jesus lhe [a 
Pedro] disse: — Em verdade lhe digo que, 
nesta noite, antes que o galo cante, você me 
negará três vezes” (vs. 31, 34). 

A graça divina é o verdadeiro motivo 
que preserva nossa comunhão com o 
Senhor. Quem acha que suas virtudes são 
suficientes para sustentar seu 
relacionamento com Deus está enganado! 
Paulo afirmou que “pela graça vocês são 
salvos, mediante a fé; e isto não vem de 
vocês, é dom de Deus; não de obras, para 
que ninguém se glorie” (Ef 2.8-9). O autor de 
Hebreus disse categoricamente que Jesus é 
“o Autor e Consumador da fé” (Hb 12.2). 

Jesus conhece tudo a nosso respeito, o 
que inclui nossos limites, nossas fraquezas e 

nossos pecados (v. 31; cf. Zc 13.7). Mesmo 
assim ele nos escolhe, transforma designa 
para darmos frutos: “Não foram vocês que 
me escolheram; pelo contrário, eu os escolhi 
e os designei para que vão e deem fruto, e o 
fruto de vocês permaneça” (Jo 15.16). Se 
dependêssemos de alguma virtude ou 
iniciativa nossa, jamais teríamos comunhão 
com Deus, pois estamos naturalmente 
subjugados ao pecado: “Não há justo, nem 
um sequer, não há quem entenda, não há 
quem busque a Deus; todos se extraviaram, 
à uma se fizeram inúteis; não há quem faça 
o bem, não há nem um sequer” (Rm 3.10-
11). 

Pedro agiu com prepotência (vs. 33, 
35), isto é, com atitude de pretensa 
superioridade; arrogância; excessiva 
confiança em si mesmo. É bom lembrar o 
que diz o Senhor: “Maldito aquele que 
confia no ser humano, que faz da carne 
mortal o seu braço e cujo coração se desvia 
do Senhor!” (Jr 17.5). Pedro se achou tão 
suficiente, que desprezou o alerta de Jesus 
(v. 34). O proverbista já dizia: “O caminho do 
insensato parece reto aos seus olhos, mas o 
sábio ouve os conselhos” (Pv. 12.15). Não 
fosse a graça (intercessão) de Jesus, a 
história de Pedro poderia ter tido um final 
trágico (Lc 22.3-32). 

Não vale a pena esconder de Deus 
quem realmente somos e o que de fato 
estamos sentindo, pois ele nos conhece 
detalhadamente. Não adote uma postura 
prepotente, arrogante como se você fosse 
capaz de resolver tudo sozinho; Aceite 
ajuda, aceite conselho. Saiba que a graça 
divina é que nos sustenta e nos faz ter 
comunhão com o Senhor; sem ela 
estaríamos absolutamente perdidos. 

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 
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Assembleia de Membros 
Neste domingo, a partir de 9h, estaremos 
em assembleia-geral extraordinária em 
nosso templo, com vistas às eleições para o 
biênio 2023-2024. 

São estes os cargos e/ou ofícios que serão 
submetidos à decisão da Igreja, de acordo 
com nossos Estatuto e Regimento Interno: 

• pastor-presidente; 

• demais membros do corpo de Oficiais 
Eclesiásticos; 

• demais membros da Diretoria 
Administrativa; 

• diretores dos Departamentos; e 

• membros do Conselho Fiscal. 

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. 
 

Escola Dominical 
Está suspensa nesta manhã em virtude da 
realização da assembleia de membros. As 
aulas serão retomadas no dia 09/10, pois no 
próximo domingo também não haverá 
aulas. Aproveitaremos a manhã para votar 
nas eleições nacionais. Alguns estarão a 
serviço da Justiça Eleitoral. Fique atento! 
 

Cantina 
Hoje, logo após o culto noturno, haverá 
cantina em favor do nosso retiro 2023. A 
renda será empregada na programação do 
evento. 

Anote aí o delicioso cardápio: 

• salgado; 

• batata frita; e 

• refrigerante ou suco. 

Tudo isso por apenas: R$ 8,50. Participe! 

 
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 6 – Onde fazer discípulos? 
(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! 

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
https://www.iecsoteco.com/pequenosgrupos-pg
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COUAC 
Alô, adolescentes congregacionais do Brasil! 

A Diretoria da Confederação das Uniões de 
Adolescentes Congregacionais avisa que, no 
dia 08/10, a partir das 15h, realizará o 
primeiro CONEXÃO, um culto com louvor, 
adoração, comunhão, oração e Palavra. 

O culto ocorrerá presencialmente no 
auditório da sede da UIECB (rua Visconde de 
Inhaúma, nº 134 - Centro, Rio de Janeiro, 19º 
andar) e será transmitido pelo canal da 
UIECB no YouTube, com a participação de 
outras federações. 

Obs.: a participação no culto presencial é 
limitada devido ao espaço físico disponível, 
por isso é necessário que o participante se 
inscreva previamente no link abaixo: 
https://forms.gle/mUDp8TQm9AV4n7nN7. 
 

Introdução a Missões 
A Missão Cristã Europeia (MCE) no Brasil 
(https://www.mcebrasil.org/escritorios/faf
7191b-1056-41a2-8a55-3ddd18b887c2) 
está disponibilizando gratuitamente o 
minicurso de Introdução a Missões, com 
aulas 100% on-line e ao vivo, ministradas por 
professores que estão atuando como 
missionários na Europa. 

Os encontros acontecerão todos os sábados, 
de 10h a 12h. A primeira turma terá início 
dia 01/10/2022 e terminará dia 17/12/2022. 
A segunda turma começará dia 04/03/2023 
será encerrada dia 27/05/2023. Haverá 
certificado para quem cumprir pelo menos 
10 dos 12 encontros propostos. 

O objetivo do curso é explicar e inspirar a 
tarefa missionária da igreja, visando ao 
despertamento missionário no coração do 
aluno, para que deem os primeiros passos 
nessa área. O público-alvo dele são os 
crentes em geral. 

O link abaixo leva o interessado para o 
formulário de matrícula, onde há mais 
informações relacionadas ao curso: 
https://forms.gle/GFoxWVQFhy3TTbvr8. 
 

Uniões 
Todas as Uniões desta Igreja têm até o final 
deste mês para promover suas eleições 
internas e submeter ao pastor os nomes 
para as respectivas diretorias no biênio 
2023-2024 (presidente(a), secretário(a) e 
tesoureiro(a)). Os atuais presidentes devem 
conduzir o processo com o auxílio dos 
demais membros da diretoria em exercício. 
 

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

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

• Pelo nosso país, especialmente nesta 
época de eleições (1Tm 2.1-2). 

• Pelos nossos parceiros ministeriais 
(indicados na última página deste 
boletim). 

(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). 
 

Visitante, seja bem-vindo! 
Sua presença nos alegra. 

Volte outra vez!  

https://forms.gle/mUDp8TQm9AV4n7nN7?fbclid=IwAR2zWGgqaSWcgFe6VahiyMqhPxk-Y_ZFbIMEd3Dq4lpCiPdCkyAAziIEOp4
https://www.mcebrasil.org/escritorios/faf7191b-1056-41a2-8a55-3ddd18b887c2
https://www.mcebrasil.org/escritorios/faf7191b-1056-41a2-8a55-3ddd18b887c2
https://forms.gle/GFoxWVQFhy3TTbvr8
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 Dca. Marina 

Pequenos Grupos 
(cultos nos lares) 

Dca. Níceas 

Dirigente da manhã Assembleia  Não há / Eleições 

Dirigente da noite Luís Eduardo 
Dc. Rafael Pr. Albert 

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

Multimídia* (transm./proj.) Dc. Rafael/Ana Luíza Vívian/Marcela Luciana M/Guilherme 

Recepção Dca. Marina Ladário Vanusa 
Intercessão (aos domingos, 

no gabinete) 
18h: 

Mariza 
18h15: 
Cloves 

18h30: 
Bráulio 

18h45: 
Sidneia 

19h: 
Guilherme 

19h15: 
Carlinhos 

*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) 

Setembro 

25 
9h Assembleia-Geral Extraordinária (eleições) 

19h30 Cantina (Retiro 2023) 

30 
- Dia da Secretária 

19h30 Pequenos Grupos (cultos nos lares) 

Outubro 

2 
- Dia do Pastor Congregacional1 

18h Culto com Santa Ceia 

3 a 7 19h30 Semana de Oração 

8 
10h30 Reunião da ARCCA (São Matheus) 

19h Reunião da UAF 
 

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO 
2 Armezinda Lima Pereira 

5 Vanusa dos Santos Balista 

6 Dca. Maria Izabel E. de Albuquerque 

19 
Irisomar Fernandes Silva 

Sidneia Gratz Martins 

20 Vanúzia dos Santos Silva Bermudes 

28 Ana Lúcia Soares Bonates 

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). 
 

 
1 Em 2 de outubro de 1863, o Reverendo Robert Reid kalley foi empossado formalmente pastor da Igreja Evangélica Fluminense. 

OFICIAIS ECLESIÁSTICOS EM ATIVIDADE 

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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