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O perigo das riquezas deste mundo 
Lc (18:18-23) 

“Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou 
muito triste, porque era riquíssimo” (v. 23). 

O texto que nos serve de referência não 
é mais uma parábola contada por Jesus 
(obviamente, sem desmerecê-las) e também 
não é uma simples história de ficção 
registrada pelo evangelista. Trata-se de um 
fato real que já acontecia nos tempos do 
Senhor e que, infelizmente, vem se tornando 
mais constante nos dias atuais. Muitas 
pessoas se acham tão comprometidas com 
os valores materiais deste mundo que 
acabam desprezando os valores morais e 
espirituais do Reino de Deus. Elas acabam 
ganhando este mundo, mas também 
acabam perdendo a vida eterna. 

Você e eu sabemos o que significa ser 
um “homem importante” numa sociedade. 
Geralmente, pessoas com esse atributo têm 
uma bela casa, uma boa fonte de renda, uma 
mesa farta de comida, belas roupas, um bom 
carro etc. Um “homem importante” quase 
sempre não tem contas atrasadas, 
problemas quando o filho fica doente 
(porque o leva nos melhores médicos e 
melhores hospitais), problemas quando o 
gás acaba, o aluguel vence etc. 

Entretanto aquele “homem 
importante”, apesar de ter uma admirável 
condição social, algo ainda lhe faltava: a vida 
eterna (v. 18). Observe que ele pergunta 
exatamente para Jesus o que deveria fazer 
para herdá-la. No fundo, ele (assim como 
você e eu) sabia que a vida não se resume 
apenas ao que nossos olhos podem ver e 
nossas mãos podem tocar. Por trás daquela 
aparente segurança, havia uma alma aflita e 
necessitada da certeza que só Jesus Cristo 

pode dar a qualquer homem, seja ele 
importante ou não na sociedade em que 
vive. 

Aquele “homem importante”, apesar 
de ser um religioso, não estava salvo da 
condenação que há de vir sobre o mundo 
impenitente (v. 21). Jesus concordou com o 
fato de que ele, de fato, observava os 
mandamentos da Lei de Moisés (v. 20). 
Desde sua juventude, ele praticava alguns 
rituais, mas infelizmente não havia 
experimentado o novo nascimento. A 
regeneração não vem por obras, mas pela fé 
no Filho de Deus e pela operação do Espírito 
Santo no coração do homem arrependido. 
Só quem a experimenta pode amar a Deus 
acima de tudo e de todos. 

Jesus aproveitou o diálogo para ensinar 
àquele “homem importante” os dois 
fundamentos do Reino (v. 22): o amor a Deus 
e o amor ao próximo (Mc 12:30-31). Jesus 
promete que, ainda nesta vida, por causa do 
Reino de Deus, receberemos mais do que 
tudo aquilo que deixamos e, no futuro, 
herdaremos a vida eterna (Lc 18:29-30). 

Infelizmente, a reação daquele 
“homem importante” não correspondeu ao 
que Jesus esperava (v. 23). O homem ficou 
triste com o que ouviu de Cristo. Ao que 
parece, foi embora chateado e não herdou a 
vida eterna, justamente o que lhe faltava. 
Será que você também vai ficar triste, 
chateado com tudo o que leu e deixar este 
boletim de lado sem herdar a vida eterna? 
Eu espero que não. 
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Acesso à Rede Wi-Fi da Igreja 
Nossa ASCOM vem reportando, há algumas 
semanas, problemas durante a transmissão 
dos cultos de domingo (uma espécie de 
“travamento”). Já foi observado que isso 
tem a ver com o “sinal”, que fica “fraco” à 
medida que as pessoas vão chegando ao 
templo. Ou seja, quanto mais aparelhos 
conectados à rede Wi-fi da Igreja, pior se 
torna a transmissão dos cultos. Portanto é 
fundamental que os membros desconectem 
seus aparelhos dessa rede durante os cultos 
e as transmissões deles. Vamos observar o 
resultado desse aviso até o fim deste mês. 
Caso não surta o efeito esperado, a senha de 
acesso será alterada. Nosso objetivo é fazer 
com que a Igreja cumpra melhor sua função 
de propagar a Palavra de Deus a mais 
pessoas possíveis. Contamos com a 
compreensão de todos. 
 

Congratulações 
Nossos parabéns à Marcela pela brilhante 
apresentação durante o campeonato de 
ginástica rítmica em Santos-SP, na semana 
passada. Que nossa adolescente adquira as 
habilidades necessárias também para seu 
desenvolvimento na área esportiva. 
 

Assembleia de Membros 
Ocorre hoje, em nosso 
templo, a partir de 9h, 
nossa Assembleia-Geral 
Ordinária, a convocação e a 
pauta foram previamente 

afixadas no quadro de avisos da Igreja. O 
pastor solicita o empenho daqueles que 
precisam fazer suas prestações de contas, 
bem como do Conselho Fiscal em relação a 
seus relatórios, a fim de que tudo seja posto 
em dia, como convém. É importante 
ressaltar o que consta em nosso Estatuto: 

Art. 28. São deveres dos membros: 

(...) 
VII. Ser assíduo aos cultos, às Assembleias e 
a outras atividades públicas e regulares da 
Igreja. 
(...) 
Art. 41. A condição de membro desta Igreja 
será perdida automaticamente nas 
seguintes situações, cabendo ao presidente 
registrar o desligamento em ata de 
Assembleia-Geral: 
(...) 
IV. Por falta a três Assembleias-Gerais 
consecutivas sem motivo justificável 
informado por escrito ao Corpo de Oficiais 
Eclesiásticos. 
 

Escola Dominical 
Em virtude da assembleia de membros, as 
aulas estão suspensas hoje. No próximo 
domingo, se Deus permitir, elas voltarão a 
ser ministradas. 
 

 
Já reservou o seu? Haverá sorteio de uma 
barra de chocolate artesanal e recheada. 
Delícia! 
 

Culto de Oração 
Ocorrerá na próxima 
quarta-feira, às 19h30, 
de forma presencial. A 
UAF estará responsável 
pela direção. O culto é 
uma atividade da Igreja 
e, portanto, a 
participação dos demais 
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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 13: Marcos, o 
rapaz que deu a volta por cima. Nosso alvo: 

demonstrar que uma pessoa que 
falha uma vez não precisa ser um 
fracasso permanente. 

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

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

• Pela Perene (irmã do Ladário), que passou 
por cirurgia no último dia 18 e agora se 
recupera em casa. 

• Pela saúde do pequeno Ravi Matteo (filho 
do sobrinho da Sideneia), que nasceu no 
último dia 16, prematuro com 6 meses. 

• Pelo Romeu (filho da irmã Luzia Martins), 
que está na iminência de passar por uma 
cirurgia na coluna. 

• Pela saúde da Jacqueline, que permanece 
internada no antigo hospital São Lucas 
(em Vitória), em virtude de um aneurisma 
na veia aorta femoral sendo 
acompanhada pelos médicos após ter 

feito exames pré-operatórios para melhor 
avaliação do caso e uma possível cirurgia. 

• Pela saúde da Dca. Izabel, que não vem se 
sentindo bem há alguns dias, em virtude 
de sua enfermidade. 

• Pelo Eduardo Bonates, que será 
submetido a nova cirurgia oftalmológica 
dia 28, às 8h. 

• Pelo jovem Davi (primo do Pr. Albert, 
morador da Serra), com covid. 

(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://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. Rafael Bruna Dc. João Artur 

Dirigente da manhã Assembleia   DET 

Dirigente da noite 
Pr. Albert UAF Dc. Luiz 

Luciana Moraes 

Pregador(a) da noite Pb. Pedro Júnior 
Oper. de som* Djalma Voluntário Mariana Mariana 

Oper. de multimídia* Ana Luíza Luciana M. Guilherme Vívian 

Recepção Dca. Marina Cloves Bráulio Vanúzia 
Intercessão 
(aos domingos, no 
gabinete) 

18h: Flávia 
18h15: 
Sidneia 

18h30: 
Cloves 

18h45: Luís 
Eduardo 

19h: Ana 
Lúcia 

19h15: 
Guilherme 

*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) 

Outubro 
24 

9h Assembleia-Geral Ordinária 

19h30 Cantina do DAS 

31 - Dia da Reforma Protestante 

Novembro 

1º a 5 19h30 Semana de Oração 

2 - Dia de Finados 

7 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina (Retiro) 

8 a 12 - AGE UIECB (virtual) 

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

14 - Dia de Missões Mundiais (2º domingo) 
 

ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 

7 Braúlio e Jacqueline (casamento) 

8 Sofia 

20 Matheus e Bruna (casamento) 

28 Cloves 
31 Dc. Rafael 

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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