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A gloria e a supremacia de Cristo 
reveladas contra os demônios 

(Mt 17.14-21) 

O texto indicado acima relata a 
situação constrangedora enfrentada por 
alguns discípulos de Jesus e os contrastes da 
vida cristã. Três dos apóstolos estiveram 
com ele no pico do monte onde ocorreu a 
transfiguração e tiveram uma experiência 
sobrenatural fantástica: “Seis dias depois, 
tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos 
Tiago e João e os levou, em particular, a um 
alto monte. E foi transfigurado diante deles; 
o seu rosto resplandecia como o sol, e as 
suas vestes tornaram-se brancas como a luz” 
(Mt 17.1-2). 

Os demais estiveram no pé do monte 
envolvidos com um conflito que trouxe a 
eles uma experiência desafiadora e 
frustrante: “Senhor, compadece-te de meu 
filho, porque é lunático e sofre muito; pois 
muitas vezes cai no fogo e outras muitas, na 
água. Apresentei-o a teus discípulos, mas 
eles não puderam curá-lo” (vs. 15-16). Mas 
graças a Deus por Cristo Jesus, que socorreu 
seus discípulos, manifestou seu poder sobre 
o império das trevas e libertou uma vida da 
influência demoníaca: “E Jesus repreendeu o 
demônio, e este saiu do menino; e, desde 
aquela hora, ficou o menino curado” (v. 18). 

Mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo 
revela sua soberania. Nada nem ninguém é 
capaz de conter a glória e o poder de Jesus 
Cristo: “Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor 
Deus, aquele que é, que era e que há de vir, 
o Todo-Poderoso” (Ap 1.8). O que mais esse 
episódio pode nos ensinar? 

Existem situações no mundo que são 
realmente provocadas pelos demônios e por 
Satanás (v. 18). Para lidamos com elas, Paulo 
nos recomenda o seguinte: “Quanto ao 

mais, sede fortalecidos no Senhor e na força 
do seu poder. Revesti-vos de toda a 
armadura de Deus, para poderdes ficar 
firmes contra as ciladas do diabo; porque a 
nossa luta não é contra o sangue e a carne, 
e sim contra os principados e potestades, 
contra os dominadores deste mundo 
tenebroso, contra as forças espirituais do 
mal, nas regiões celestes” (Ef 6.10-12). 

Sem fé é impossível agradar a Deus e 
ser usado por ele (v. 17). O autor de Hebreus 
afirma: “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). E Deus assim encoraja 
Josué: “Não to mandei eu? Sê forte e 
corajoso; não temas, nem te espantes, 
porque o Senhor, teu Deus, é contigo por 
onde quer que andares.” (Js 1.9). 

Nossa fé precisa se desenvolver e 
amadurecer (vs. 19-21). Os apóstolos já 
tinham recebido autoridade (Mt 10.1 e 8). 
Porém a maturação da fé cristã precisa de 
experiências para seu desenvolvimento e 
sua consistência. Não foi sem motivos que 
Paulo disse que “também nos gloriamos nas 
próprias tribulações, sabendo que a 
tribulação produz perseverança; e a 
perseverança, experiência; e a experiência, 
esperança” (Rm 5.3-4; cf. Hb 11.1). A fé deve 
estar fundamentada na dependência do 
Senhor e na disciplina dos exercícios 
espirituais: “[Mas esta casta não se expele 
senão por meio de oração e jejum.] (v. 21). 

Mesmo que nossa fé seja pequena, ela 
pode nos levar a resultados maravilhosos, 
desde que esteja fundamentada no Senhor 
Jesus e no que ele ensina, pois Cristo é 
indiscutivelmente o Todo-Poderoso. 
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ARCCA 
Ontem estivemos reunidos na Serra para 
mais um encontro da nossa associação. 
Cerca de 15 representantes de Soteco 
estiveram presentes no evento, que contou 
com diversos irmãos das demais igrejas da 
região. Dentre as atividades programadas, 
houve também o culto de louvor ao nosso 
Deus no final do encontro, sob a 
coordenação da federação de jovens. A 
próxima reunião está prevista para ocorrer 
em São Mateus, em abril. Aguarde outras 
informações e participe também! 
 

Santa Ceia 
Ocorre hoje, no 
culto noturno. A 
Dca. Kelen e o Pb. 
Pedro Júnior são os 
responsáveis pela 

preparação da mesa. “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” (1 Co 11:28-30). 
 

Reunião 
O pastor precisa se 
reunir hoje com os 
líderes das Assessorias 
de Música, 
Comunicação e 
Ministério Infantil logo 
após o culto noturno, no gabinete. Quem 
estiver impedido de participar envie, por 
favor, um representante. 
 

Manhã de Consagração 
Na próxima terça-feira, às 8h, no templo da 
Igreja, ocorrerá uma manhã de consagração 

sob a liderança da Dca. Izabel. O momento 
será destinado à oração e à consagração de 
vidas que desejarem se juntar a nós para 
buscar a Deus com sinceridade de coração. 
O intuito é que o trabalho se consolide e seja 
realizado semanalmente para que a Igreja 
tenha mais essa oportunidade de se dedicar 
regularmente à oração. “E perseveravam na 
doutrina dos apóstolos e na comunhão, no 
partir do pão e nas orações” (Atos 2:42). 
 

Estudo Bíblico 
Ocorrerá na próxima 
quarta-feira, às 19h30. 
Daremos continuidade 
à série de estudos 
chamada A Doutrina da 

Aplicação da Redenção. O tema da aula 2 é 
A Graça Comum. Eis o nosso alvo: 

compreender quais são as bênçãos 
que Deus pode dar a todas as pessoas, 
tanto a crentes como a incrédulos. 

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

UIECB 
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Bem-Vinda! 
Está conosco, desde sexta-feira, a Flaviane! 
Chegou para ficar, já que deu início ao seu 
curso superior em uma universidade do 
estado. Oremos por ela, especialmente nos 
primeiros meses de adaptação. Tudo é novo, 
e alguns obstáculos naturais precisarão ser 
superados. Em breve deverá ser 
oficialmente recebida como membros desta 
Igreja. A família conta com o apoio dos 
irmãos, especialmente para qualquer 
imprevisto. 
 

Domingo Missionário 

 
Será na próxima semana. Durante o culto 
noturno, recolheremos ofertas específicas 
para investimento nessa área. Medite por 
exemplo, na seguinte passagem da 
Escrituras: “Todo aquele que invocar o nome 
do Senhor será salvo. Como, porém, 
invocarão aquele em quem não creram? E 
como crerão naquele de quem nada 
ouviram? E como ouvirão, se não há quem 
pregue? E como pregarão, se não forem 
enviados? Como está escrito: Quão 
formosos são os pés dos que anunciam 
coisas boas!” (Romanos 10:13-15). 
 

Congregação Praia do Sol 
Para levarmos a efeito o que decidimos em 
assembleia, precisamos de doações 
específicas para revitalizar a casa pastoral da 
nossa congregação. Esse é o primeiro passo 
para a reocupação do local. Você pode 
contribuir doando material para o serviço a 

ser realizado, empregando sua mão de obra 
ou mesmo fazendo doações em espécie. Os 
que puderem nos ajudar nesse sentido 
devem falar diretamente com o pastor ou 
com a Dca. Izabel, diretora do nosso DEM. 
 

 

• Pelo pai da Paula, internado com 
sintomas de covid-19. 

• Pela saúde da Sra. Maria Cardoso (do RJ, 
mãe do Tony). Embora debilitada, já vem 
apresentando sinais de melhora, de 
acordo com as últimas informações. Ela 
ainda carece de cuidados. 

• Pela saúde do jovem Davi (conhecido do 
Dc. Rafael), que passou por cirurgia na 
semana passada, em virtude de um tumor 
no cérebro, a qual foi bem-sucedida, 
conforme informações da família. 

• Pela saúde do Sr. Lucas (pai da Sidneia). 

• Em gratidão a Deus, em virtude da Dc. 
Kelen ter conseguido um estágio na área 
da sua formação acadêmica. 

• Pelo Pr. Aderson, sua família e ministério 
(CM Aracruz-ES). 

• Pelo Pr. Diógenes, sua família e seu 
ministério (CM Jequié-BA). 

• Pelo Pr. Richard, sua família e seu 
ministério (Palavra da Vida Hungria). 

• Pelo Pb. Cléber, sua família e seus estudos 
(IEC Vale Encantado). 

Siga-nos nas redes sociais! Inscreva-se e 
compartilhe! 

    
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco  

https://www.facebook.com/IECSoteco
https://www.youtube.com/channel/UCO2iSU6W576ByKNFqt6nOXA
http://www.iecsoteco.com/
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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 Dc. João Artur Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Pr. Albert 
Pr. Albert UAF 

Dca. Izabel 

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

Oper. de multimídia* Guilherme Guilherme Ana Luíza Vívian 

Recepção Bráulio Azarcon Dc. José Francisco Mariza 
Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 18h: Creusa 

18h15: 
Vanusa 

18h30: 
Azarcon 

18h45: Luís 
Eduardo 

19h: Dca. 
Marina 

19h15: Dca. 
Níceas 

*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) 

Fevereiro 

7 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Reunião do pastor com os representantes das Assessorias 

14 - Domingo Missionário 

20 

9h Bazar (UAF) 

16h Reunião do Corpo de Oficiais 

18h Noite das Delícias (UAF) 

21 9h Assembleia-Geral Ordinária 

Março 
1º a 5 19h30 Semana de Oração 

6 19h Noite de louvor e adoração (Ministério de Louvor) 
 

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 

11 Dca. Marina 

12 Dc. João Artur 

14 Iran 
16 Dca. Regina 

18 Djalma 

21 Lourdes 

28 Luzia Martins 

Fale com a secretária da Igreja caso seu nome 
não esteja relacionado aqui. 

 

 
 
 
 

 
 

PARCERIAS (Fp 4.10-20) 

Pr. Diógenes (tel.: (75) 99226-6888, e-mail: diowende@gmail.com): CM de Jequié-BA (Rua Lélis Piedade, nº 
497, Centro, Jequié-BA, CEP 45200-460. 

CM de Aracruz-ES (Pr. Aderson, tel.: (21) 97179-4671, e-mail: aderson.santos.rocha@gmail.com): Rua do 
Tubarão, s/nº, Irajá, Aracruz-ES, CEP 29192-580. 

Pr. Richard Oliveira (tel.: (91) 98114-5616, e-mail: richardoliveira7391@gmail.com): IMPV (projeto Hungria). 

Pb. Francisco Cléber (tel.: (27) 99607-0268): IEC Vale Encantado (Rua Guararema, nº 344, Vale Encantado, 
Vila Velha-ES, CEP 29113-150). 

 

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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