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A excelência da missão 

“Porém em nada considero a vida preciosa 
para mim mesmo, contanto que complete a 
minha carreira e o ministério que recebi do 

Senhor Jesus para testemunhar o evangelho 
da graça de Deus.” (Atos 20.24) 

Deus, ao longo da Bíblia, reitera a(s) 
incumbência(s) dada(s) aos seus servos. 
Jesus disse que seus discípulos deveriam 
fazer discípulos: “Ide, portanto, fazei 
discípulos de todas as nações, batizando-os 
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo; ensinando-os a guardar todas as 
coisas que vos tenho ordenado. E eis que 
estou convosco todos os dias até à 
consumação do século” (Mt 28.19-20). 
Indicou que deveriam dar frutos: “Não 
fostes vós que me escolhestes a mim; pelo 
contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos 
designei para que vades e deis fruto, e o 
vosso fruto permaneça; a fim de que tudo 
quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele 
vo-lo conceda” (Jo 15.16). Determinou que 
deveriam ser testemunhas dele: “mas 
recebereis poder, ao descer sobre vós o 
Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas 
tanto em Jerusalém como em toda a Judeia 
e Samaria e até aos confins da terra” (At 1.8). 

O Senhor espera que cumpramos bem 
essa(s) incumbência(s). Então, podemos nos 
perguntar: “Como corresponder à 
expectativa de Deus e cumprir bem a nossa 
missão?”. 

De acordo com o que Paulo disse em At 
20.24, precisamos ter uma compreensão 
adequada da própria vida. Afinal, o que é a 
vida? O que lhe dá sentido? O que a torna 
preciosa? Será que são os títulos acadêmicos 
que obtemos, a fortuna que acumulamos ou 
a carreira profissional que construímos? 

Biblicamente, a vida é uma dádiva de Deus 
(Gn 2.7) e, ao mesmo tempo, efêmera nesta 
terra (Sl 144.4). Para o apóstolo Paulo, ela só 
tinha sentido e só tinha valor se pudesse ser 
vivida para satisfazer os propósitos divinos. 

Também precisamos ter uma 
compreensão adequada da vocação 
recebida do Senhor. Por mais surpreendente 
que possa parecer, Paulo considerava sua 
vocação e o cumprimento do ministério 
recebido de Deus mais importantes do que a 
preservação da própria vida. Ele certamente 
se alinhava a Jesus, que disse: “A minha 
comida consiste em fazer a vontade daquele 
que me enviou e realizar a sua obra” (Jo 
4.34; cf. Jo 6.38 e Mt 8.20). O apóstolo 
compreendia sua responsabilidade pelo 
cumprimento da sua carreira, porém sabia 
que o ministério não lhe pertencia 
essencialmente. Sua vocação era algo 
divino, nascido na eternidade, recebido do 
Senhor Jesus. Isso era o que tornava sua 
missão excelente e o estimulava a suportar 
as mais difíceis adversidades (At 20.19, 23, 
25). 

Por fim, Paulo indica que precisamos 
compreender o evangelho adequadamente. 
Há muitos modismos hoje em dia, gente que 
prega qualquer outra coisa, menos o 
genuíno evangelho (At 20.20-21, 27). Como 
o próprio missionário alertou, há pessoas 
pervertendo o verdadeiro evangelho para 
obter lucros desonestos, fama indevida etc. 
(At 20.28-31). 

Não importa o que aconteça, não 
negocie sua vocação, o ministério que Deus 
lhe deu. A missão é excelente porque 
excelente é o Senhor que a entregou a nós. 
Pense nisso e complete sua carreira. 

Pr. Albert Iglésia  
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Oficiais e Diretoria 
Têm hoje uma 
reunião em conjunto 
sob a liderança do Pb. 
Pedro Júnior. O pastor 
solicita o empenho de 
todos a fim de que 

compareçam, pois o assunto é relevante e 
decisões precisarão ser tomadas 
posteriormente. 
 

Estudo Bíblico 
Na próxima 
quarta-feira, às 
19h30, 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 3: Nicodemus, o discípulo 
oculto do Senhor. Nosso alvo: 

considerar que algumas pessoas 
podem ser alcançadas por Deus 
mesmo em situações inusitadas. 

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. A 
UAC e a UMEC estarão 
responsáveis pela 
direção dele. A direção 
do culto será dos 
adolescentes e da 
mocidade, mas ele é uma 

atividade da Igreja e, portanto, a 

participação dos demais membros é 
esperada naturalmente, inclusive com o 
exercício dos demais serviços e dons. 
 

Bazar 

Anote essa data e não perca a oportunidade 
de obter roupas e calçados em bom estado 
por preços baixíssimos! A arrecadação será 
revertida em favor do retiro que, se nos for 
possível, ocorrerá em novembro. Ore por 
isso também, a fim de que Deus nos dê as 
possibilidades para concretizar o evento. 
 

DAS 

Nosso Departamento de Ação Social 
também está se movimentando para 
atender às demandas que vêm surgindo e, 

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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além disso, viabilizar o acesso dos membros 
e também de moradores da comunidade a 
alguns serviços, como aulas de reforço 
escolar, palestras instrutivas sobre 
diferentes temas e áreas de interesses. 
Anote aí o que está programado para o dia 
31 e aguarde anúncios de outras ações. 
 

Almoço 
No próximo domingo, teremos o junta 
panelas entre as famílias da Igreja. O Pb. 
Pedro Júnior está organizando o evento. 
Procure-o e saiba como você poderá 
participar. 

 
 

Santa Ceia 
Será ministrada no 
próximo domingo. A 
Dca. Marina e a Dca. 
Izabel serão as 
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). 
 

Retiro 
Conforme a reunião da Comissão ocorrida 
no domingo passado, os que irão participar 
do retiro devem confirmar isso com o 
tesoureiro até 31/07 e retomar o 

pagamento das parcelas mensais até 10/08, 
impreterivelmente (a última parcela deverá 
ser paga até 31/10). Os que desistiram de 
participar devem informar sua decisão ao 
Ladário até o fim deste mês. Os que estão 
em dúvida e/ou não pagaram nenhuma 
parcela deverão definir sua situação perante 
o tesoureiro até o fim deste mês. A ausência 
de iniciativa em quaisquer dos casos 
anteriores será considerada desistência. As 
15 suítes já foram preenchidas (conforme 
ordem cronológica de pagamento por 
família ou grupo de pessoas). A partir de 
agora, só há vagas nos alojamentos 
masculino e feminino ou em barracas 
próprias, mediante confirmação da 
capacidade total prevista com o tesoureiro. 
Os procedimentos anteriores são 
necessários a comissão precisa tomar 
decisões, ajustar seu planejamento, fazer 
contratações e compras com base no 
número de participantes. Estamos a menos 
de 4 meses do evento. Contamos com a 
compreensão de todos! 
 

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

• Pela saúde do Sr. Ivonete (cirurgia, 
coração), tio do Carlinhos. 

• Para que Deus tenha misericórdia da 
nossa Igreja e nos dê sabedoria nas 
tomadas de decisão. 

• Para que Deus nos dê os meios suficientes 
para continuar pregando o evangelho. 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

Siga-nos nas redes sociais e compartilhe! 
 

   
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC 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 Dc. Rafael Dca. Izabel Dca. Marina Dc. João Artur 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Dc. Luiz 
Dca. Izabel UAC e UMEC 

Ana Lúcia 

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

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

Recepção Mariana Tony Dc. Luiz Vanúzia 
Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

18h: Dca. 
Carmozina 

18h15: Dca. 
Izabel 

18h30: 
Tony 

18h45: Ana 
Lúcia 

19h: 
Jacqueline 

19h15: 
Mariza 

*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 

Estudo Bíblico 
(sistemático e doutrinário): 

19h30 
Oração: 19h30 

Semana de Oração: 
19h30 

 

AGENDA E DATAS MAGNAS 
(Fale com o pastor ou com a secretária caso queira reservar uma data especial) 

Julho 31 9h 
Bazar (pró-retiro) 

Estética facial: sobrancelhas feitas na linha (DAS) 

Agosto 

1º 
12h Junta Panela 

18h Culto com Santa Ceia 

2 a 6 19h30 Semana de Oração 

8 

– Dia dos Pais 

- Domingo Missionário 

19h30 Cantina (DEM) 
 

ANIVERSARIANTES DE JULHO 

3 Pb. Pedro Júnior e Mary Ellen (casamento) 

10 
Bráulio 

Dc. José Francisco e Dca. Marina (casamento) 
13 Pb. Pedro Junior 

15 Mariana Soares 

18 
Dca. Carmozina 

Benjamin 

22 Ladário 

23 Azarcon 

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). 

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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