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A promessa e o perigo 
do poder espiritual 

Em um mundo material caído, é 
inevitável que existam provas e tentações. O 
evangelho vem com grande poder para a 
salvação – a fim de libertar-nos de tudo que 
nos impede de ver e experimentar a Deus, 
acima de todas as coisas. Por conseguinte, o 
poder é um dos excelentes dons do 
evangelho. Mas até o poder pode nos iludir. 
E Deus mostra-se zeloso para que não 
amemos o poder espiritual mais do que a Ele 
mesmo. 

Deus usará até mesmo um poder 
espiritual estranho para provar se é a Ele que 
amamos ou se amamos o dom de poder. 
Considere esta admirável prova em 
Deuteronômio 13.1-3: “Quando profeta ou 
sonhador se levantar no meio de ti e te 
anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o 
tal sinal ou prodígio de que te houver falado, 
e disser: Vamos após outros deuses, que não 
conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as 
palavras desse profeta ou sonhador; 
porquanto o SENHOR, vosso Deus, vos prova, 
para saber se amais o SENHOR, vosso Deus, 
de todo o vosso coração e de toda a vossa 
alma”. 

Em outras palavras, não é somente o 
mundo material que nos tenta a amarmos a 
dádiva acima do Doador. O mundo espiritual 
tem os mesmos perigos. O amor por sinais e 
maravilhas podem tirar de seu lugar, o amor 
a Deus assim como qualquer coisa material. 

Isto deve nos acautelar a respeito de 
uma ênfase errônea em milagres como meio 
de levar pessoas a Cristo. É possível cometer 
o erro de Simão, o mágico. Ele ficou 
extasiado pelo poder sobrenatural de Pedro 
e desejou esse poder, mas, na realidade, ele 
estava “em fel de amargura e laço de 

iniquidade” (At 8.23). Não estou negando o 
lugar próprio dos milagres, mesmo em 
nossos dias. Lucas afirmou isso claramente 
em Atos 14.3: “O Senhor... confirmava a 
palavra da sua graça, concedendo que, por 
mão deles, se fizessem sinais e prodígios”. 
Assim, todos os dons de Deus, sinais e 
maravilhas testemunham a respeito da 
natureza e caráter de Deus, especialmente 
sua graça. Mas, assim como os dons 
materiais, os dons miraculosos podem atrair 
nosso coração a si mesmos e não a Deus. 
Esta é a razão por que temos de continuar 
enfatizando que Deus é o evangelho. 

(...) 
Jesus mostrou quão intimamente 

relacionados os prazeres materiais estão aos 
sinais espirituais de poder. Depois de Jesus 
haver alimentado cinco mil homens com 
pães de cevada e dois peixes, as multidões O 
procuraram novamente. Mas Jesus não vu 
verdadeiro discipulado no coração deles. Ele 
disse: “Em verdade, em verdade vos digo: 
vós me procurais, não porque vistes sinais, 
mas porque comestes dos pães e vos 
fartastes” (Jo 6.26). Em outras palavras, eles 
não compreenderam o objetivo do milagre. 
O objetivo era ajudá-los a ver a majestade de 
Cristo e a adorá-Lo. Todavia, o que eles 
viram foi apenas um milagre. E realmente 
creram no milagre. Mas esse tipo de crença 
não honra a Cristo. O diabo também creu no 
milagre e tremeu. O povo creu e desejava 
usar o milagre apenas para satisfazer seus 
meros propósitos naturais. O evangelho não 
oferece um bônus à vida natural. Oferece a 
glória toda-satisfatória de Deus na face de 
Cristo. 

(PIPER, John. Deus é o evangelho. São José dos 
Campos: Editora Fiel, 2006, págs. 166-167)  
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Desde o dia 23/08, a UIECB está 
promovendo uma campanha de oração que 
continuará até dia 17/12, por meio da 
plataforma Zoom, de segunda à sexta-feira, 
sempre de 7h a 8h. Para participar, basta 
acessar o link a seguir: 
https://us02web.zoom.us/j/82675777550. 
Ele será sempre o mesmo. 
 

Dia do Pastor Congregacional 
Nossa denominação observa o dia 2 de 
outubro como Dia do Pastor 
Congregacional. A data alude à ocasião em 
que, em 1863, o Rev. Robert Reid Kalley foi 
formalmente eleito pastor da Igreja 
Evangélica Fluminense (RJ). Assim sendo, a 
UIECB reservou essa data para homenagear 
os pastores do seu quadro de ministros. Esta 
Igreja cumprimenta os pastores 
congregacionais pela passagem da data! 
Para reflexão: “...pastoreai o rebanho de 
Deus que há entre vós, não por 
constrangimento, mas espontaneamente, 
como Deus quer; nem por sórdida ganância, 
mas de boa vontade; nem como 
dominadores dos que vos foram confiados, 
antes, tornando-vos modelos do rebanho...” 
(1Pe 5.2-3). 
 

Almoço Pró-Retiro 

 
É hoje! Você reservou o seu? Haverá almoço 
no local e marmitex. 
 

Santa Ceia 
Será ministrada 
hoje, durante o 
culto noturno. Os 
diáconos João Artur 
e José Francisco 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). 
 

Semana de Oração 
Começará amanhã, às 
19h30. Uma igreja que 
não ora torna-se fraca, 
vulnerável. Disse Jesus 
aos seus discípulos: 
“Vigiai e orai, para que 
não entreis em tentação; 
o espírito, na verdade, 

está pronto, mas a carne é fraca” (Mt 26.41). 
Observe a escala abaixo. Na impossibilidade 
de cumpri-la, avise ao pastor e/ou 
providencie a substituição para que as 
atividades da Igreja não sejam prejudicadas. 

https://us02web.zoom.us/j/82675777550
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Dirigentes: Matheus (2ª); Dca. Nícieas (3ª); 
Bruna (4ª); Dc. Luiz (5ª); Dca. Carmozina (6ª). 

Recepcionistas: Cloves (2ª); Dc. José 
Francisco (3ª); Saturnino (4ª); Dc. João Artur 
(5ª); Dc. Rafael (6ª). 
 

Estudo Bíblico 
Não ocorrerá na próxima quarta-feira em 
virtude da Semana de Oração, mas será 
retomado na semana seguinte. Fique atento 
e participe! 
 

Encontro da ARCCA 
O próximo encontro está previsto para o dia 
9/10, em Aracruz, às 10h30. A Diretoria da 
Associação está envidando esforços para 
viabilizar um ônibus para transportar os 
participantes. A lista dos pretendentes que 
deram o nome à nossa secretária já foi 
transmitida ao presidente da ARCCA. Outros 
esclarecimentos serão dados assim que 
possível. 
 

Retiro 
I) A Comissão do Retiro solicita que os 
inscritos atualizem o pagamento das 
parcelas porventura pendentes, a fim de que 
os compromissos já assumidos e os previstos 
sejam viabilizados e cumpridos em tempo 
oportuno. Os casos extraordinários devem 
ser informados à Comissão, que analisará 
um por um. 

II) A respeito da participação de pessoas 
menores de 18 anos no retiro, é 
indispensável que elas se façam 
acompanhar de um responsável plenamente 
capaz: pai/mãe; avô/avó; irmão/irmã; 
tio/tia. Na falta de uma dessas pessoas, 
torna-se obrigatória a apresentação prévia 
de uma autorização específica (modelo com 
a Comissão do Retiro), com a indicação 
expressa de outra pessoa responsável pelo 

retirante menor de idade. Tal medida tem o 
intuito de resguardar tanto a Igreja quanto 
as respectivas famílias no caso de possíveis 
incidentes. 

III) Os que pretendem passar apenas um dia 
no sítio devem informar previamente à 
Comissão que dia realmente farão isso, a fim 
de que o planejamento quanto à 
alimentação, por exemplo, seja feito de 
forma adequada e atenda a todos os 
participantes. 
 

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

• Pela saúde a irmã Stela. 

• Pela Perene (irmã do Ladário), com 
perspectiva de cirurgia dia 18/10. 

• Pela Jacqueline, que até o fechamento 
deste boletim estava hospitalizada, na 
iminência de passar por cirurgia vascular. 

• Pela Dca. Regina, que sofreu uma 
hemorragia na vista e está sob 
acompanhamento médico e tratamento 
adequado. 

• Em gratidão a Deus pelo êxito da cirurgia 
oftalmológica do Eduardo Bonates. 

• Pela reserva do Pr. Albert, prevista para 
novembro/dezembro deste ano. 

(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. Kelen Bruna Dc. Rafael Dca. Izabel 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite 
Pr. Albert 

Semana de Oração (observar a escala 
neste boletim) 

Dca. Izabel 

Pregador(a) da noite Pr. Albert 

Oper. de som* Djalma Voluntário Mariana Carlinhos 

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

Recepção Vanusa Saturnino Dc. Rafael Luciana Moraes 

Intercessão 
(aos domingos, no 
gabinete) 

18h: Flávia 
18h15: 
Lucas 

18h30: Irã 18h45:Bruna  
19h: 

Mylena 
19h15: Dca. 

Kelen 

*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 

3 
18h Culto com Santa Ceia 

12h Almoço (pró-retiro) 

4 a 8 19h30 Semana de Oração 

9 10h30 Reunião da ARCCA (Aracruz) 

10 
- Domingo Missionário 

19h30 Cantina (DEM) 

12 - Dia da Criança 

15 - Dia do Professor 

16 
9h Bazar (UAF) 

16h Reunião de Oficiais (on-line) 
 

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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