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Mensagem alusiva ao 60º aniversário desta igreja Pastoral 

Até aqui nos ajudou o SENHOR 

Sessenta anos se passaram. Certamente eu não sou a pessoa mais indicada para relembrar 
as vidas, os desafios, as lágrimas e os sorrisos que ajudaram a construir a história da Igreja 
Evangélica Congregacional em Soteco durante todo esse tempo. Aqueles que me precederam 
poderiam muito bem narrar, com riqueza de detalhes, momentos importantes e inesquecíveis 
que ainda preenchem suas memórias e fazem acelerar seus corações. Mas digo seguramente 
que tudo isso só foi possível porque a graça do Senhor sustentou esta igreja até a presente data. 
É como disse o profeta Samuel: “Ebenézer...: Até aqui nos ajudou o SENHOR” (1Sm 7.12). 

Sinto-me privilegiado por poder integrar, ao lado da minha família, este grupo de 
remanescentes, por ver estampada nos seus rostos a alegria por completarem mais um ano 
como igreja do Senhor Jesus Cristo e por notar a euforia que vai contagiando as pessoas que se 
preparam para prestar a Deus um culto de louvor e gratidão, reconhecendo que, sem Cristo, 
nada poderia ter sido realizado, de acordo com as próprias palavras do Mestre: “...sem mim 
nada podeis fazer.” (Jo 15.5). 

As antigas fotos, os hinos e as canções que marcaram uma determinada fase desta igreja, 
os saudosos irmãos que já deixaram nosso convívio, os primeiros pastores, os demais pastores 
também, os oficiais do passado e do presente, as crianças que hoje são jovens, os jovens que 
atualmente são adultos, os adultos que agora são idosos, os que casaram, os que permanecem 
solteiros, os que se mudaram, os que ficaram... Todas essas lembranças e tantas outras que não 
caberiam neste pequeno espaço de papel representam os frutos que já foram colhidos entre os 
irmãos e por eles o Senhor deve ser exaltado. Assim nos ensina o apóstolo Paulo: “Porque dele, 
e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.” (Rm 
11.36). 

Mas o meu privilégio tem ainda mais uma razão: tornar-me cooperador de uma grande 
obra que Deus iniciou há anos entre os amados. O apóstolo Paulo também disse: “Eu plantei, 
Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, 
nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um; e 
cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalhado. Porque de Deus somos 
cooperadores; lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós.” (1Co 3.6-9). Tenho consciência de 
que muitos homens e mulheres fiéis ao Senhor já dedicaram ou ainda dedicam a esta igreja um 
tempo precioso de suas vidas, de modo que o rebanho que recebi recentemente de Deus para 
pastorear foi ou está sendo cuidado também com a ajuda deles. Na condição de atual pastor 
desta amada igreja, quero saudar todos os membros, do passado e do presente, sejam eles 
oficiais ou não, pois todos, na verdade, somos apenas cooperadores. É isso que eu e minha 
família pretendemos ser entre vocês. 

Parabéns, IEC em Soteco! Parabéns pelas glórias no passado, pelas virtudes no presente e 
pelas promessas de vitória no futuro! 
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