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Custos de Seguir a Jesus 
(continuação) 

No boletim de domingo passado, 
começamos a transmitir neste espaço o 
custo do discipulado de acordo com a 
perspectiva do pastor Jonas Madureira, da 
Igreja Batista da Palavra (SP) e com base no 
registro de Lc 14.25-35. À luz desse 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). Agora 
falaremos das últimas duas. 

O custo do sofrimento. “Quem não 
leva a sua cruz e não me segue, não pode ser 
meu discípulo” (Lc 14.27). Qual era o 
significado de carregar sua cruz para os 
primeiros discípulos que ainda não tinham 
visto Jesus carregar a cruz onde ele seria 
crucificado? Para eles, a cruz era símbolo de 
rejeição e humilhação. O sujeito que 
carregava uma cruz tinha sido banido da 
sociedade, porque era considerado uma 
ameaça para todos. Ele deveria ser 
eliminado, mas não sem antes passar por um 
doloroso processo de humilhação e 
sofrimento. Carregar sua cruz revela que o 
discipulado de Jesus implica a convivência 
em um mundo hostil ao evangelho, em uma 
cultura que rejeita seus ensinos e, por 
conseguinte, seus discípulos. Por isso, para 
evitar o enfrentamento dessa rejeição 
natural ao discipulado de Jesus, podemos 
ressignificar a cruz, minimizar o poder 
confrontador do evangelho, maquiar a Bíblia 
e nossas igrejas locais para que um 
pseudocristianismo seja aceito pela cultura, 
para que sejamos recebidos nas diversas 
esferas da sociedade, sem cara feia, sem 
sermos tachados de fanáticos, 
fundamentalistas e, por que não, de loucos. 

Quando desprezamos a demanda do 
sofrimento inerente ao discipulado, 
forjamos uma cruz para nós mesmos. 

O custo do desapego. A terceira 
demanda desfere o último golpe. Trata-se de 
um golpe fatal em nossa dependência de 
todas as coisas que criam em nós um vínculo 
de pertencimento ao mundo. Os vínculos 
com as coisas que possuímos são 
potencialmente a razão pela qual muitos são 
incapazes de seguir a Jesus. O objetivo do 
discipulado é nos conduzir para o reino de 
Cristo, transformando-nos em peregrinos 
nesse mundo, libertando-nos da crença de 
que somos o que possuímos e que temos o 
domínio sobre nossa família, nossas coisas e 
até sobre nós mesmos. Por essa razão, o 
discipulado é um movimento que deve 
começar com rendição e submissão a Jesus 
e sua Palavra. Os discípulos de Jesus são 
como plantas que foram removidas com 
raízes de sua cultura egocêntrica e que, em 
seguida, foram transplantadas para a cultura 
cristocêntrica do reino de Deus. Jesus tem a 
supremacia. Ele é o rei a quem devemos nos 
render e perder nele todos os vínculos que 
nos fazem acreditar que somos senhores de 
nós mesmos e de tudo a nossa volta. A 
advertência de Jesus é precisa: aquele que 
for incapaz de amar a Cristo acima de tudo, 
de sofrer por causa de Jesus e seu ensino e 
de desvincular-se de tudo o que o prende 
nesse mundo, jamais poderá ser seu 
discípulo. 

(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 último dia 15, e os trabalhos 
prosseguem ainda hoje. Na quinta-feira, o 
Pr. Albert e o irmão Ladário participaram do 
culto noturno com os projetistas. Hoje à 
tarde, seguem para lá o Pb. Pedro Júnior e 
sua família, para participarem do culto de 
inauguração do templo, às 17h. 
 

Pr. Richard Oliveira 

Continua trabalhando bastante em seu 
ministério, juntamente com sua família. Leia 
um trecho da mensagem que ele nos enviou: 

“Olá, meus irmãos! ‘Cá estamos em 
Portugal’, como dizem os portugueses. Nós 
chegamos na Palavra da Vida Portugal na 
última quinta-feira e os voluntários 
chegaram no sábado. O acampamento 
começa na terça-feira. Serão quatro 
semanas intensas. Por favor, orem para que 
muitas crianças, adolescentes e jovens 
sejam alcançados com o Evangelho. (...) Aos 
domingos, eu vou pregar em algumas 
igrejas. No último domingo, eu preguei em 
uma Igreja Baptista. (...) Vamos orar por este 
povo e pela igreja do Senhor nesse país! Nós 
agradecemos muito as suas orações! 
Richard (& Yohanna)”. 
 

Escola Dominical 
Hoje pela manhã, as classes dos homens e 
das mulheres permanecerão juntas, no 
templo, sob a ministração do Pb. Pedro 
Júnior. Bons estudos a todos! 

 
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 3 – O que é um discípulo? 

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 (I) 
Na próxima sexta-feira, às 

19h30, terá início o 
trabalho com os PGs. 
Esperamos contar com 
sua presença, seu serviço 

e seu testemunho. 

Inicialmente teremos dois 
grupos, mas nossa oração é para que Deus 
nos dê graça e tenhamos condições de 
ampliar esse trabalho. Junte-se a nós! 

Os líderes desses PGs serão Eduardo e Ana 
Lúcia; Djalma e Vívian. A primeira reunião 
ocorrerá na casa deles, ou seja, nos bairros 
Divino Espírito Santo e Itaparica. Procure-os 
e se informe melhor sobre os respectivos 
endereços. 

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: 

 

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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PG DIVINO PG ITAPARICA 

Soteco - Santa Inês - 
Divino - Ilha dos 
Aires - São Torquato 

P. da Costa - Itapuã 
- Itaparica - Santa 
Mônica - Cocal - N. 
México - R. Sereia 

 

Pequenos Grupos (II) 
Neste boletim, consta em 

anexo uma pequena ficha 
para você preenchê-la e, 
ainda, distribuí-la a 
outras pessoas. Ela 

também ficará disponível 
no rol de entrada da Igreja. 

Trata-se de uma forma para você e outras 
pessoas se manifestarem quanto à sua área 
de interesse e envolvimento em relação aos 
pequenos grupos (PGs). 

Leia tudo com atenção, ore a respeito e se 
manifeste. As informações serão 
consideradas pela liderança da Igreja nas 
próximas tomadas de decisão. 
 

 
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. 

COMEC 
A Confederação da Mocidade Evangélica 
Congregacional anuncia seu próximo 
congresso: 06/08 (sábado), 100% virtual. 
Nele haverá louvor, devocional, relatórios e 
eleição da nova diretoria. Inscrições: 
https://abre.ai/congresso2022comec. 
 

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

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

• Pelas eleições desta Igreja, que ocorrerão 
em setembro. 

• Pelo trabalho com os pequenos grupos da 
Igreja. 

• Pela vida da Karen Gabriele (filha da 
Sandra). 

• Pelo Antony, que teve sua cirurgia adiada 
e continua precisando de nossa 
intercessão. 

• Pela saúde do Dc. Macarino (da IEC 
Cosmos-RJ e tio da Dca. Izabel). 

• Pela recuperação da Suelen (irmã da 
Mary) e o resultado favorável dos últimos 
exames. 

• Pelo João (criança de 5 anos e filho do 
patrão do Eduardo), que apresenta 
dificuldade na fala. 

(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). 
  

https://abre.ai/congresso2022comec
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 Dc. Rafael Pequenos Grupos 
(nos lares) 

Participe de um 
dos PGs conforme 
informações neste 

boletim. 

Dc. João Artur 

Dirigente da manhã Ladário  Ladário 

Dirigente da noite Luciana Moraes 
Dc. Rafael 

Cloves 

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

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

Recepção Eliane Dc. Luiz Dca. Níceas 
Intercessão (aos domingos, 

no gabinete) 
18h: Luzia 

Martins 
18h15: 

Carlinhos 
18h30: 
Creusa 

18h45: 
Vanusa 

19h: Dca. 
Níceas 

19h15: Dca. 
Marina 

*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) 

Julho 

15 a 25 - PNB Serra-ES 

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 
Santa Ceia 

Batismo: Ana Luíza e Evelyn 
 

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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