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O amor incondicional de Deus 

“Mas Deus prova o seu próprio amor para 
conosco pelo fato de ter Cristo morrido por 

nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, 
muito mais agora, sendo justificados pelo 
seu sangue, seremos por ele salvos da ira” 

(Rm 5.8-9). 

Paulo inicia o capítulo 5 tratando da 
nossa justificação: “Justificados, pois, 
mediante a fé, temos paz com Deus por 
meio de nosso Senhor Jesus Cristo” (v. 1). 
Em meio a seu discurso, ele a sedimenta no 
amor de Deus por nós: “...o amor de Deus é 
derramado em nosso coração pelo Espírito 
Santo, que nos foi outorgado” (v. 5). Note o 
emprego das palavras “derramado” e 
“outorgado”. A primeira transmite um 
sentido de abundância, transbordamento; a 
segunda expressa ideia de doação, 
concessão. 

Sendo assim, nossa redenção está 
fundamentada no amor incondicional de 
Deus. Alguém poderia pensar assim: “O que 
fez Deus nos amar dessa forma?” (Jo 3.16) 
ou “O que fez o Senhor nos escolher?” (Jo 
15.16). 

Na verdade, o amor de Deus por nós 
não tem como objeto nossas qualidades 
naturais. O v. 6 revela que éramos “ímpios” 
quando Cristo se entregou em nosso lugar. 
Essa palavra designa pessoas sem fé, 
perversas moralmente. Ora, o autor de 
Hebreus assevera que “De fato, sem fé é 
impossível agradar a Deus, porquanto é 
necessário que aquele que se aproxima de 
Deus creia que ele existe e que se torna 
galardoador dos que o buscam” (Hb 11.6) 

O amor de Deus por nós é provado na 
cruz, e não pelas circunstâncias que nos 
envolvem nesta vida (v. 8). Paulo ressalta a 

nossa triste realidade: “sendo nós ainda 
pecadores”, a qual não impediu que Deus 
nos amasse. Isso deveria nos constranger. O 
apóstolo, então, assegura: “Aquele que não 
poupou o seu próprio Filho, antes, por todos 
nós o entregou, porventura, não nos dará 
graciosamente com ele todas as coisas? (...) 
Quem nos separará do amor de Cristo? Será 
tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou 
fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? (...) 
Em todas estas coisas, porém, somos mais 
que vencedores, por meio daquele que nos 
amou. Porque eu estou bem certo de que 
nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem 
os principados, nem as coisas do presente, 
nem do porvir, nem os poderes, nem a 
altura, nem a profundidade, nem qualquer 
outra criatura poderá separar-nos do amor 
de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso 
Senhor” (Rm 8.32, 35, 37-39). 

Deus nos amou apesar de quem 
éramos (v. 10). Éramos seus “inimigos”, ou 
seja, vivíamos em oposição a ele; éramos 
contrários ou hostis ao Senhor. Paulo 
reforça essa ideia em Ef 2.1-5 e acrescenta: 
I) a nossa condição espiritual por natureza: 
“mortos nos vossos delitos e pecados” e II) 
os fatores que nos influenciavam antes da 
conversão: a) “o curso deste mundo”, b) “o 
príncipe da potestade do ar, do espírito que 
agora atua nos filhos da desobediência” e c) 
“as inclinações da nossa carne”. 

Leia os vs. 10-11 do capítulo 5. Entenda, 
portanto, que nossa redenção está 
fundamentada no amor incondicional de 
Deus. Isso é motivo de alegria e esperança 
para continuarmos trilhando o caminho da 
salvação. Também deve nos dar coragem 
para realizar a obra de Deus em meio a 
tantos desafios. 
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Parabéns, Papai! 
Nossos cumprimentos aos papais, em 
especial aos desta Igreja! Hoje é o dia deles. 
Parabéns a todos! Para nossa inspiração: a 
Bíblia diz que Deus é nosso Pai. Ele nos criou 
e nos deu vida (Is 64.8). Ele nos protege e 
ensina. Ele nos ajuda a vencer dificuldades. 
Ele nos repreende para nosso bem (Pv 3.11-
12). Deus é o Pai perfeito, que nos ama. Nós 
devemos nos empenhar para ser assim 
também. O bom pai educa e cuida dos filhos, 
dando proteção e segurança e sendo um 
bom exemplo de vida. Ser pai é um trabalho 
de grande responsabilidade. 
 

Escola Dominical 
Hoje as aulas prosseguem 
normalmente, com as 
classes funcionando com 
força total. Se você ainda 
não é aluno dessa escola, 
reflita sobre o motivo 
disso. Ela é uma excelente oportunidade de 
aprendizado bíblico, desenvolvimento da fé 
salvífica e comunhão. 
 

Domingo Missionário 

 
Durante o culto noturno, recolheremos 
ofertas específicas para investimento nessa 
área. Medite na seguinte passagem das 
Escrituras: “...vocês fizeram bem em 
participar de minhas tribulações. Como 
vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros 
dias no evangelho, quando parti da 
Macedônia, nenhuma igreja partilhou 
comigo no que se refere a dar e receber, 

exceto vocês; pois, estando eu em 
Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não 
apenas uma vez, mas duas, quando tive 
necessidade. (...). Recebi tudo, e o que tenho 
é mais que suficiente. Estou amplamente 
suprido, agora que recebi de Epafrodito os 
donativos que vocês enviaram. São uma 
oferta de aroma suave, um sacrifício 
aceitável e agradável a Deus. O meu Deus 
suprirá todas as necessidades de vocês, de 
acordo com as suas gloriosas riquezas em 
Cristo Jesus” (Fp 4:14-19). 
 

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 4: A mulher samaritana, uma 
mulher sedenta! Nosso alvo: 

quebrar barreiras e preconceitos 
sociais para alcançar alguém 
para Cristo. 

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, de 
forma presencial. a UAF 
estará responsável pela 
direção dele. A direção 
do culto será das irmãs, 
mas ele é uma atividade 
da Igreja e, portanto, a 

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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participação dos demais membros é 
esperada naturalmente, inclusive com o 
exercício dos demais serviços e dons. 
 

Reunião de Oficiais 
Ocorrerá no próximo 
sábado, às 16h, com o 
intuito de alinharmos 
a pauta da próxima 
assembleia de 
membros, prevista 
para o dia 22/08, e considerarmos outros 
assuntos de interesse da Igreja. 
 

Elaboração de Pauta 
Com vistas à próxima AGO e 
de acordo com o § 1º do 
artigo 44 do Estatuto, 
assuntos de interesse da 
Igreja podem ser 
encaminhados ao 

presidente até 13/8 com o objetivo de 
serem analisados pelo Corpo de Oficiais 
antes de entrarem na pauta da reunião. 
 

Advogado 
De acordo com o que foi exposto à Igreja 
anteriormente e com fundamento no artigo 
11, alínea “d” do Estatuto, a Diretoria iniciou 
na semana passada as tratativas para a 
contratação de um advogado. Informações 
atualizadas sobre o caso serão 
compartilhadas na próxima AGO, quando 
também se fará o registro em ata do 
relatório apresentado previamente pelo 
pastor no dia 01/08. 
 

Reunião da ARCCA 
A próxima está prevista para o dia 21/08, 
nesta Igreja. Na ocasião, oferecemos a Deus 
culto de ação de graças pelos 166 anos da 
nossa denominação, a serem completados 
no dia 19/08. Outras informações serão 

compartilhadas oportunamente, de acordo 
com as orientações do presidente da região, 
Pr. David Escodino. 
 

Retiro 
Inscrições encerradas! Agora precisamos 
agir para que não façamos as coisas em cima 
da hora. Os que confirmaram sua 
participação no evento devem retomar o 
pagamento das parcelas até o dia 10/08 e 
concluir tudo até 31/10. Os que não 
procuraram a Comissão durante o período 
específico para isso tiveram seus nomes 
retirados da lista. Os casos extraordinários 
poderão ser avaliados pela Comissão. 
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 da irmã Stela e por 
fortalecimento ao irmão Othoniel. 

• Em gratidão a Deus pelo fim da 
quarentena da Cristina e do Pr. Aderson e 
pela boa recuperação deles após 
contraírem covida-19. 

• Pela saúde do jovem Davi (IEC Brasília, 
filho do Pr. Hilário) que contraiu covid-19 
na semana passada. Até o fechamento 
deste boletim, as notícias sobre a reação 
dele eram boas. 

• Pela saúde da Margarida, que fará uma 
biópsia dia 30/08. 

• Para que Deus tenha misericórdia de nós 
e nos ajude naquela demanda judicial. 

(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 Bruna Dc. Kelen Dc. José Francisco Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Matheus 
Pb. Pedro Júnior UAF 

Mylena 

Pregador(a) da noite Pb. Júnior Matheus 
Oper. de som* Carlinhos Voluntário Voluntário Lucas 

Oper. de multimídia* Guilherme Luciana M. Guilherme Luciana M. 

Recepção Catrinque Bráulio Cloves Dca. Níceas 
Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

18h: 
Bráulio 

18h15: 
Sidneia 

18h30: 
Ladário 

18h45: 
Bruna 

19h: 
Mariana 

19h15: 
Vanúzia 

*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) 

Agosto 

8 

– Dia dos Pais 

– Domingo Missionário 

19h30 Cantina (DEM) 

14 16h Reunião de Oficiais (on-line) 

19 - Dia da Denominação (166 anos)1 

21 10h30 Reunião da ARCCA (Soteco) 

22 
9h Assembleia-Geral Ordinária 

19h30 Cantina (DAS) 
 

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 

6 Márcia 

9 Nícolas 

16 Gabriel 
18 Mary Ellen 

26 
Gilmar e Luciana Soares (casamento) 

Bárbara 

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). 
 

 
1 No dia 19 de agosto de 1855, em Petrópolis (RJ), o casal Robert Reid Kalley e Sarah Poulton Kalley iniciou a primeira Escola Bíblica 
Dominical do Brasil em língua portuguesa, o que deu origem à Igreja Evangélica Fluminense. 

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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