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Marcas da verdadeira conversão 
(Cl 3.1-11). 

Depois de discorrer sobre a falsa 
religião nos dois primeiros capítulos iniciais 
de Colossenses, Paulo nos apresenta marcas 
de uma verdadeira conversão. Na teologia 
paulina, existe uma íntima conexão entre o 
que cremos e o que praticamos. É 
inadmissível que haja uma separação entre 
fé e prática, discurso e testemunho de vida. 

Identificação com Cristo (vs. 1-4). Isso 
tem a ver com o relacionamento do cristão 
com Cristo, do discípulo com o Mestre. Os 
sinceros cristãos morreram com Cristo, 
ressuscitaram com ele e agora vivem em 
Cristo. Trata-se de uma representação de 
mão dupla. Se, por um lado, o Senhor nos 
substituiu e nos representou no seu 
sacrifício e na sua ressurreição, por outro, 
nós devemos representá-lo na terra por 
meio da nossa vida. O apóstolo disse: “para 
mim o viver é Cristo” (Fp 1.21), “não sou eu 
mais quem vive, mas é Cristo que vive em 
mim” (Gl 2.20). 

Lamentavelmente, para alguns 
(incluindo membros de igreja) a música é a 
sua vida, o esporte é a sua vida, o trabalho é 
a sua vida etc. Porém o verdadeiro cristão 
tem Jesus como centro ou fundamento de 
suas aspirações, de seus pensamentos, 
palavras e atitudes. Somente Cristo é capaz 
de preencher a alma do verdadeiro 
convertido. Os verdadeiros regenerados têm 
sua esfera de vida não mais delimitada por 
circunstâncias terrenas. Eles buscam a 
vontade divina, têm consciência de que sua 
pátria está no céu, almejam as bênçãos 
espirituais que provêm somente do Pai. 
Longe de ser isso irresponsabilidade, 
significa que a motivação do verdadeiro 
cristão tem outra essência. As coisas do alto 

devem inspirar e controlar sua vida; seus pés 
devem estar sobre a terra, mas sua mente 
deve estar ancorada no céu. 

Mortificação da natureza terrena (vs. 
5-11). Há quem diga que o cristão deve 
andar com a certidão de óbito no bolso! Leia 
a ordem dada por Paulo: “Fazei, pois, morrer 
a vossa natureza terrena” (v. 5). Essa 
mortificação deve derivar das verdades 
espirituais expostas anteriormente. O poder 
do Espírito Santo dá condições para que o 
cristão verdadeiro vença o pecado. 

A lista de pecados enumerados por 
Paulo é extensa, porém não é exaustiva. Eles 
são incompatíveis com a nova vida em 
Cristo. Observe alguns exemplos apontados 
pelo apóstolo: pecados de natureza moral; 
pecados de cunho social; pecados 
associados a desejos, pensamentos, 
emoções, palavras e atitudes. Quanto a isso, 
Paulo tenta ser o mais didático possível e 
utiliza a figura de uma pessoa trocando de 
roupa (“uma vez que vos despistes do velho 
homem com os seus feitos e vos revestistes 
do novo homem”, vs. 9-10) para ressaltar a 
semelhança do cristão à imagem de Deus. A 
verdadeira conversão leva o homem 
regenerado a se tornar cada vez mais 
parecido com Cristo. O velho homem está 
sepultado e quem sobressai é o novo 
homem. 

Na epístola aos Colossenses, Cristo é o 
centro da história, da criação, da redenção, 
do céu, do evangelho. Cristo é tudo em 
todos, para a glória do Pai! Ele precisa 
marcar a nossa vida, ser percebido em nosso 
testemunho, fazer parte do nosso dia a dia, 
tornar-se a razão da nossa existência. Isso já 
aconteceu com você, é a sua realidade? 
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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. 
 

 
Trata-se de uma conferência on-line sobre 
evangelismo digital promovida pelo DEM-
UIECB. Acontecerá no dia 04/09, das 9h às 
12h e será transmitida pelo canal da UIECB 
no YouTube. Clique aqui! 

Mudança de Dias 
Ressaltamos a recente alteração nos dias 
dos cultos de oração e estudo bíblico, pelo 
motivo já compartilhado no culto do último 
domingo. Os horários de início permanecem 
os mesmos: 19h30. Anote aí: 

• 4ª: oração; e 

• 6ª: estudo bíblico. 

Com essa alteração, será possível transmitir 
novamente os estudos bíblicos on-line, que 
ocorrerão presencialmente no templo. 
Lembramos que, às sextas-feiras, há ensaio 
do coral, portanto é importante que o culto 
seja finalizado até às 21h no máximo. 
 

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 

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 7: Judas, o 
eclipse de uma alma. Nosso alvo: 

https://us02web.zoom.us/j/82675777550
https://www.youtube.com/channel/UC4NeKRUL0RDuRbgdSMadMoA
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evitar a nos satisfazermos com 
uma religião formal, desprovida 
de vida e compromisso. 

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

 
O curso de Gestão Missionária é mais uma 
realização do DEM-UIECB. Eis os temas que 
serão abordados nesse curso: 1) 
Conceituação; 2) Características da igreja; 3) 
Teologia bíblica da missão; 4) Conselho 
missionário; 5) Igreja local e missões; 6) 
Seleção e preparo missionário; 7) 
Evangelismo local; 8) Plantação de igrejas; 9) 
Realidade brasileira de missões; 10) Povos 
não alcançados e não engajados; 11) 
Cuidado missionário; 12) Missão integral. 
Clique aqui e saiba mais! 
 

Santa Ceia 
Será ministrada no 
próximo domingo. 
A Dca. Níceas e o 
Dc. Rafael 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). 

Vem aí! 

 
Reserve essa data e participe conosco! Mais 
informações com o Eduardo Bonates. 
 

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

• Pela saúde da Dca. Carmozina. 

• Pela saúde da irmã Stela. 

• Pela saúde do Michel (colega do Gilmar). 

• Pela saúde da Perene (irmã do Ladário), 
que tem obtido avanços no seu 
tratamento, graças a Deus!  

• Pelo nosso país e pelos nossos 
governantes, “para que tenhamos uma 
vida tranquila e pacífica, com toda a 
piedade e dignidade” (1Tm 2.1-2). 

(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://demcongregacional.com.br/curso-de-gestao-missionaria-2021/?fbclid=IwAR11KD1yUpNbYTrWzRGs6DucUPClR5vwnuFjzsdmRfGNX9TGRdiIhiA63xk
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. João Artur Dc. José Francisco Dca. Kelen Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Dca. Kelen 
UAF Dca. Izabel Pr. Albert 

Pregador(a) da noite Pr. Albert 

Oper. de som* Lucas Voluntário Mariana Carlinhos 

Oper. de multimídia* Ana Luíza Guilherme Luciana Moraes Vívian 

Recepção Eliane Tony Dc. Rafael Mariza 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

18h: Dc. 
Níceas 

18h15: 
Djalma 

18h30: Dca. 
Marina 

18h45: Luís 
Eduardo 

19h: Dc. 
José F. 

19h15: Dca. 
Carmozina 

*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) 

Setembro 

1º - Dia de Vocações 

5 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina (Retiro) 

6 a 10 19h30 Semana de Oração 

7 
- Dia da Independência do Brasil 

- Dia do Seminário Teológico Congregacional do Rio de Janeiro (STCRJ) 

11 19h Noite de Louvor e Adoração (Ministério de Louvor) 

12 
- Domingo Missionário 

19h30 Cantina (DEM) 

15 - Dia da Esposa de Pastor 

Outubro 2 - Dia do Pastor Congregacional 
 

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO 

2 Armezinda 

5 Vanusa 

6 Dca. Izabel 

19 Sidneia 

20 Vanúzia Bermudes 

28 Ana Lúcia 

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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