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Custos de Seguir a Jesus 

Quando falamos sobre “custo” nos 
referimos à capacidade que temos de 
calcular perdas e ganhos visando a uma 
tomada de decisão. Entendo por “decisão” 
toda e qualquer situação em que, não 
importa qual seja a escolha, haverá perdas e 
ganhos. Nesse caso, calcular o custo é tomar 
consciência do que vamos perder e ganhar 
numa determinada decisão. No fundo, as 
pessoas calculam custos o tempo todo, pois 
sempre estão decidindo. Isso é assim mesmo 
quando não decidem. Afinal, “não decidir” 
também é uma decisão e, como toda 
decisão, ela tem perdas e ganhos. 

O discipulado como ato de seguir a 
Jesus é uma decisão. Portanto, tem um 
custo. Qual é o seu custo? Em Lucas 14.25-
35, Jesus responde essa pergunta: 25Uma 
grande multidão o acompanhava; e ele, 
voltando-se na direção dela, disse: 26Se 
alguém vier a mim, e amar pai e mãe, mulher 
e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida 
mais do que a mim, não pode ser meu 
discípulo. 27Quem não leva a sua cruz e não 
me segue, não pode ser meu discípulo. 28Pois 
qual de vós, querendo construir uma torre, 
não se senta primeiro para calcular as 
despesas, para ver se tem como acabá-la? 
29Para não acontecer que, depois de haver 
posto os alicerces, e não a podendo acabar, 
todos os que a virem comecem a zombar 
dele, 30dizendo: Este homem começou uma 
construção e não conseguiu terminá-la. 31Ou 
qual é o rei que, antes de entrar em guerra 
contra outro rei, não se senta primeiro para 
consultar se com dez mil pode ir de encontro 
ao que vem contra ele com vinte mil? 32Mas, 
pelo contrário, enquanto o outro ainda está 
longe, manda emissários e pede condições 
de paz. 33Assim, todo aquele dentre vós que 

não renuncia a tudo quanto possui não pode 
ser meu discípulo. 34O sal é bom; mas, se ele 
se tornar insípido, com que se há de 
restaurar-lhe o sabor? 35Não serve nem para 
a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. 
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 

Com base nesse texto, o ato de seguir a 
Jesus pressupõe três demandas: 1) um certo 
tipo de amor (v. 26); 2) um certo tipo de 
sofrimento (v. 27); e 3) um certo tipo de 
desapego (v. 33). Neste texto falaremos 
somente da primeira. 

O custo do amor. “Se alguém vier a 
mim, e amar pai e mãe, mulher e filhos, 
irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do 
que a mim, não pode ser meu discípulo” (Lc 
14.26). A primeira demanda do discipulado 
é o amor. Não o amor em geral, mas um 
amor específico. Pessoas podem amar a 
Deus como se ele fosse de barro ou de 
metal, ou como mais uma pessoa 
importante que disputa nossa atenção em 
relação aos outros. Quando isso acontece — 
de alguém amar a Deus como se ele fosse 
meramente mais uma coisa entre outras ou 
mais uma pessoa entre outras — Deus não 
está sendo priorizado. Ele é apenas mais um 
item na agenda. O verdadeiro discípulo ama 
a Jesus como Deus, isto é, acima da família 
e da sua própria vida. Quando amamos 
nossa família mais do que a Deus, nossa 
família não é amada como deveria ser. Na 
verdade, quando isso acontece, ela é amada 
no lugar de Deus. Ela se torna um ídolo que 
controla toda a nossa vida e agenda. 
Portanto o discipulado requer que Cristo 
seja o centro e isso terá um custo 
principalmente se nossa família, bens ou nós 
mesmos ocuparem a centralidade do nosso 
coração. 

(https://ministeriofiel.com.br/artigos/3-custos-de-
seguir-jesus/, acesso em 14/07/2022, com adaptações)  
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Projeto Nílson Braga 
Começou no dia 15 (sexta-feira). No grupo 
de WhatsApp dos membros da Igreja, o 
pastor Albert compartilhou informações 
sobre as atividades dos projetistas durante 
os dias do evento. Ainda hoje, o pastor dará 
orientações sobre nossa ida ao local para 
apoiar esse trabalho missionário. Os 
interessados devem ficar atentos. 
 

Missionária Elizabeth 
Nossa irmã nos enviou mais uma carta de 
oração, que foi compartilhada pelo pastor 
no grupo do WhatsApp dos membros da 
Igreja. Quem quiser ler o arquivo físico pode 
pedi-lo ao pastor, o qual recomenda a leitura 
atenta da correspondência. Em seu texto, a 
missionária Elizabeth também solicita que 
oremos pelos seguintes motivos: 

• Em gratidão a Deus por faltar bem pouco 
para alcançar o sustento almejado; 

• Em gratidão a Deus pela nova parceria 
obtida recentemente; 

• Para que Deus providencie o valor que 
falta para o sustento e o imóvel que 
precisa ser alugado para a moradia. 

 

Dia da Mulher Congregacional 
Em virtude dessa data magna observada por 
nossa denominação no último dia 11, o culto 
noturno deste domingo será dirigido pela 
UAF. Que o Senhor use poderosamente cada 
uma das nossas irmãs! Mais uma vez, 
registramos aqui nossos cumprimentos às 
nossas irmãs, especialmente às da IEC 
Soteco. 
 

Pequenos Grupos 
Após a exposição sobre o tema feita pelo 
pastor Albert no último domingo, que serviu 
para fundamentar a iniciativa e esclarecer 
aspectos importantes do trabalho, o 
próximo passo é a divulgação das lideranças 

dos grupos, o que será feito nesta semana. A 
Igreja é conclamada a orar por esse trabalho 
e a se envolver nele. Que estejamos 
dispostos a isso! Que tal você abrir as portas 
da sua casa para a propagação do evangelho 
e o discipulado? Apresente-se para o serviço 
do Reino! “Depois disto, ouvi a voz do 
Senhor, que dizia: — A quem enviarei, e 
quem há de ir por nós? Eu respondi: — Eis-
me aqui, envia-me a mim” (Is 6:8). 
 

Eleições Eclesiásticas 
Ocorrerão em setembro, em assembleia-
geral extraordinária. Conforme as 
orientações dadas pelo pastor, o Corpo de 
Oficiais da Igreja se reunirá sob a liderança 
do Pb. Pedro Júnior (vice-presidente) para 
avaliar possíveis indicações para os cargos 
que serão preenchidos (oficialato; diretoria 
administrativa; conselho fiscal; diretores de 
departamentos) à luz dos nossos Estatuto e 
Regimento Interno. Talvez você seja 
consultado e(ou) indicado. Para nossa 
reflexão: “Então Jesus disse aos seus 
discípulos: — A seara é grande, mas os 
trabalhadores são poucos” (Mt 9:37). A 
Igreja precisa orar por isso também. 
 

Eleições Nacionais 
Por falar em eleições, oficialmente a 
campanha eleitoral em nosso país começará 
no dia 16 de agosto. Nas redes sociais e na 
mídia em geral, evidentemente a pré-
campanha já está a todo vapor. Uma 
orientação pastoral a todos os membros 
desta Igreja é para que, em nosso ambiente 
eclesiástico (quer neste templo, quer nas 
redes sociais associadas à IEC Soteco), sejam 
evitadas quaisquer manifestações político-
partidárias em apoio a um ou a outro 
candidato. Exerça sua cidadania de forma 
livre e consciente, à luz da Bíblia e das leis do 
nosso país. 
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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 2 – Por que fazer discípulos? 

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

Culto de Oração 
Ocorrerá na próxima 

sexta-feira, às 19h30, no 
templo. A UHEC está 
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. 
 

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

• Pelo PNB, que ocorre na Serra durante o 
período de 15 a 25/07/2022. 

• Pelo Antony, que passará por uma 
pequena cirurgia amanhã de manhã. 

• Pela saúde da Suelen (irmã da Mary). 

• Pela saúde do Dc. Macarino (tio da Dca. 
Izabel). 

• Pelas eleições desta Igreja, que ocorrerão 
em setembro. 

• Pelo trabalho com os pequenos grupos da 
Igreja. 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

 

 
Fiquem atentos aos anúncios da galerinha! 
Neste mês, trabalharemos em prol do 
almoço que será realizado no dia 7 de 
agosto. Faça sua reserva com Elisa, 
Bruninha, Henrique ou Raphaelzinho. 
 

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://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. Níceas Dca. Marina Dca. Kelen Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Dca. Kelen 
Dc. Rafael UHEC 

Luciana Moraes 

Pregador(a) da noite Ana Lúcia Pb. Pedro Júnior 

Oper. de som* Mariana Voluntário Voluntário Carlinhos 

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

Recepção Dca. Marina Cloves Pr. Albert Eliane 

Intercessão (aos domingos, 

no gabinete) 
18h: 

Ladário 
18h15: 

Luciana M. 
18h30: 

Mary Ellen 
18h45: 

Albert Jr. 
19h: Flávia 19h15: Irã 

*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: 
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) 

Julho 

15 a 25 - PNB Serra-ES 

17 18h Homenagem ao Dia da Mulher Congregacional 

29 19h30 Pequenos Grupos (cultos nos lares) 

31 19h30 Cantina do DAS 

Agosto 

1º a 5 19h30 Semana de Oração 

6 14h Oficina de Culinária (DAS) 

7 
12h Almoço (pré-adolescentes e adolescentes) 

18h Culto com Santa Ceia 
 

ANIVERSARIANTES DE JULHO 
2 Selma e Fernandes (casamento) 

3 Pb. Pedro Júnior e Mary Ellen (casamento) 

10 
Bráulio 

Dc. José Francisco e Dca. Marina (casam.) 

13 Pb. Pedro Júnior 

15 Mariana Soares 

18 
Dca. Carmozina 

Flaviane 

22 Ladário 

25 Luís Eduardo e Ana Lúcia (casamento) 

26 Dc. José Francisco 

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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