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Vale a pena 

(Jr 1.1-10) 

Creio que a vida, o chamado e o 
ministério de Jeremias exemplificam com 
muita propriedade o que acontece com 
muitas pessoas que um dia também foram 
convocados pelo Senhor para proclamarem 
a sua Palavra. Jeremias recebeu do Senhor a 
difícil tarefa de anunciar uma mensagem 
que, aparentemente, poderia ser recebida 
como uma grande contradição, um 
verdadeiro antagonismo (v. 10). 

Pressentindo a dimensão da sua 
responsabilidade, Jeremias tenta se esquivar 
do chamado, apresentando para Deus suas 
limitações (v. 6). Mas a resistência dele é 
contornada pelo Deus que não apenas 
chama a pessoa para o ministério, mas que 
também a capacita para esse propósito (v. 
7). Ronaldo Lidório diz que “a vocação de 
Deus é incontestável e irresistível”. 
Incontestável porque o Senhor, quando 
vocaciona alguém, o faz de maneira clara e 
objetiva. Irresistível porque tudo Deus faz 
para que o vocacionado possa segui-lo (v. 9-
10). 

Mas se Deus é quem faz tudo isso em 
favor daqueles que Ele mesmo vocaciona e 
capacita, por que então há quem sofra e 
chore no exercício do ministério? Paulo 
disse que “os nossos sofrimentos leves e 
momentâneos estão produzindo para nós 
uma glória eterna que pesa mais do que 
todos eles” (2 Co 4.17; cf. Rm 5.3-4). 

A mensagem de Jeremias nunca foi 
popular. Suas pregações sobre o juízo de 
Deus sempre encontraram muita resistência 
do povo. O profeta sofria com um complexo 
de inferioridade, teve depressão e dúvidas. 
Foi traído por seus familiares e amigos (Jr 
11.18-12.6). Ele chegou a questionar o 

propósito do seu ministério (Jr 15.10-21). 
Ficava impaciente, aguardando o 
cumprimento da Palavra de Deus (Jr 17.12-
18). No auge de sua lamentação, acusou 
Deus: “Senhor, tu me enganaste, e eu fui 
enganado; foste mais forte do que eu e 
prevaleceste. Sou ridicularizado o dia 
inteiro; todos zombam de mim” (Jr 20.7). 
Finalmente, amaldiçoou o dia do seu próprio 
nascimento: “Maldito seja o dia em que eu 
nasci! Jamais seja abençoado o dia em que 
minha mãe me deu à luz!” (Jr 20.14-18). 

Todavia o consolo de Deus fez Jeremias 
(e nos faz também) prosseguir em frente, 
rumo ao alvo que o próprio Senhor traçara 
para o seu servo. Perceba quão 
incentivadoras soam as palavras do apóstolo 
Paulo: “Portanto, meus amados irmãos, 
mantenham-se firmes, e que nada os abale. 
Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, 
pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho 
de vocês não será inútil” (1 Co 15.58). Jesus 
Cristo também confortou seus discípulos, 
dando-lhes esperanças de obterem uma 
inestimável recompensa” (Mt 5.11-12). 

Vale a pena se submeter à vontade de 
Deus, trabalhar para o Senhor, ainda que 
isso seja custoso. Há uma canção da Ludmila 
Ferber cuja letra, em seu refrão, diz o 
seguinte: 

“Vale a pena ser profeta 
Vale a pena ser pastor 
Vale a pena ser discípulo 
Amigo, Teu adorador 
Vale a pena ser Teu filho 
Vale a pena Te servir 
Vale a pena ser fiel 
Só assim eu sou feliz”. 
Que tudo isso lhe sirva de incentivo 

para prosseguir. 
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Parceria 
Ainda como deliberação da nossa última 
AGO, a Igreja decidiu cooperar com a 
missionária Elizabeth, da IEC Realengo (RJ), 
em seu projeto de pregar o evangelho em 
Diamantina (MG) a partir do próximo ano. 
Essa parceria será efetivada a partir do 
momento em que a missionária for enviada 
ao campo. 
 

Manhã com Deus 
Ocorre de segunda a sexta-feira, a partir das 
6h30, sob a liderança do casal Pr. Aderson e 
Cristina (CM Aracruz), no Facebook. É uma 
boa oportunidade de começar o dia orando 
e meditando na Palavra do Senhor. O Pr. 
Albert colabora com esse projeto às quintas-
feiras. Participe! 
 

Comissão do Retiro 
Reunião hoje, logo 
após o término da 
escola dominical, 
para os últimos 
ajustes antes do 
evento. Quem não 
puder participar deve enviar, 
antecipadamente, as informações sobre sua 
área de atuação ao Pr. Albert, a fim de 
possíveis providências sejam tomadas em 
tempo hábil. 
 

Santa Ceia 
Será ministrada 
hoje, durante o 
culto noturno. A 
Dca. Kelen e o Pb. 
Pedro Júnior são os 
responsáveis pela 

preparação da mesa. Para nossa reflexão: 
“Examine-se o homem a si mesmo, e então 
coma do pão e beba do cálice. Pois quem 
come e bebe sem discernir o corpo do 

Senhor, come e bebe para sua própria 
condenação. Por isso há entre vocês muitos 
fracos e doentes, e vários já dormiram” (1Co 
11.28-30). 
 

Corpo de Oficiais 
Reunião hoje, logo 
após o término do 
culto noturno. É 
imprescindível o 
comparecimento de 
todos para as devidas 
deliberações, salvo daqueles que estão 
dispensados por foça maior. 
 

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 
• Está suspenso 

nesta semana 
em virtude do 
Retiro; mas será 
retomado na 
semana. 

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 
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ouçam e entendam o que está sendo 
perguntado e explicado. 
 

Suspensão de Atividades 
Em virtude do retiro programado para o 
próximo fim de semana, não haverá 
atividades no templo na sexta-feira (12) e no 
domingo (14). 
 

Recomendações aos Retirantes 
Entrega das chaves: ocorrerá após 
a chegada ao local. É 
responsabilidade de cada 

retirante o cuidado com a chave de sua 
suíte. Dúvidas ou sugestões devem ser 
direcionadas ao irmão Carlinhos. 
Hora do silencio: será às 23h45; caso você 
fique conversando no salão, faça isso o mais 
baixo possível, em respeito aos que desejam 
descansar um pouco mais. Atenção ao 
adentrar nas suítes e no alojamento, pois 
pode haver alguém dormindo/descansando. 
Lembre-se de que estamos no retiro e não 
na nossa casa. 
Cultos e palestras: não se atrase! Caso isso 
ocorra, as atividades seguintes serão 
prejudicadas ou até mesmo canceladas. 
Cozinha: está sob supervisão da irmã 
Catrinque. Dúvidas ou sugestões devem ser 
direcionadas a ela. Evite, na medida do 
possível, adentrar ao local na hora do 
preparo da alimentação. Permita que as 
esquipes trabalhem à vontade. 
Desperdício de alimento: não convém, por 
isso vigie! Sirva-se à vontade, mas dentro 
daquilo que você suporta. Se precisar 
repetir, faça sem constrangimento. Aguarde 
os demais se servirem e... mãos à obra! 
Lixo: jogue os restos de comida na lixeira dos 
orgânicos e os descartáveis no local indicado 
para isso. Não jogue lixo nas dependências 
do sítio, mantenha o bom hábito e dê bom 
testemunho.  

Piscina: cuidado com as brincadeiras para 
não se machucar e comprometer o passeio. 
Use roupas apropriadas (biquini com short 
para as mulheres; calção para os homens). 
Fique atento aos horários de culto e de 
alimentação. 
Brincadeiras: a participação é livre e de 
acordo com as orientações específicas. O 
propósito é se divertir e, se possível, ganhar 
brindes. 
 

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

• Pela saúde do Artur (IEC Brasília-DF), que 
precisou passar por cirurgia na cabeça na 
semana passada. Ore agora por sua plena 
recuperação e pelos resultados dos 
exames. 

• Pela saúde do Marcos (primo do 
Carlinhos) e sua família (MG), o qual 
encontrava-se hospitalizado na semana 
passada por conta da covid-19. 

• Pelo retiro que se aproxima, a fim de que 
tudo ocorra para a glória de Deus. 

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

• Pelo processo judicial do qual a Igreja 
participa; o recurso está em fase de 
análise pelo juiz. 

(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.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. kélen Dc. José Francisco 

Retiro 
(não haverá 
atividade no 

templo) 

Retiro 
(não haverá 
atividade no 

templo) 

Dirigente da manhã Ladário  

Dirigente da noite 
Pr. Albert UHEC 

Pregador(a) da noite 

Oper. de som* Carlinhos Voluntário 

Oper. de multimídia* Ana Luíza Luciana 

Recepção Catrinque Saturnino 

Intercessão 
(aos domingos, no 
gabinete) 

18h: 
Saturnino 

18h15: 
Ladário 

18h30: 
Vívian 

18h45: 
Bruna 

19h: 
Luciana M. 

19h15: 
Mariana 

*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 

7 18h Culto com Santa Ceia 

8 a 12 - AGE UIECB (virtual) 

12 a 15 - Retiro (sítio Catavento, na Serra) 

14 - Dia de Missões Mundiais 

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 
 

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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