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Confie sua vida a Deus 

Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; se o SENHOR não 
guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar 

tarde, comer o pão que penosamente granjeastes; aos seus amados ele o dá enquanto 
dormem. (Salmo 127: 1-2) 

Não existe trabalho humano ou mesmo qualquer sacrifício nosso capaz de realizar algo 
que realmente seja significativo, a menos que a bênção de Deus esteja presente e que o próprio 
Senhor seja tanto o edificador quanto o protetor dos nossos projetos. É isso que nos ensina o 
Salmo 127:1-2. 

Certa ocasião, o Senhor Jesus fez uma pergunta desafiadora: “Qual de vós, por ansioso que 
esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?” (Mt 6:27). E é verdade! Quem de 
nós pode garantir que estará vivo amanhã, por exemplo? Isso deveria nos fazer reconsiderar 
nossas prioridades, nossos projetos e nossas estratégias para realizá-los. 

Quer estejamos construindo um edifício ou uma carreira profissional, quer estejamos 
construindo uma família ou uma igreja, a verdade é que não poderemos ser bem-sucedidos sem 
a ajuda do Senhor (v.1). Foi o próprio Jesus Cristo quem disse: “Sem mim nada podeis fazer” (Jo 
15:5). Nossos planos, nosso conhecimento, nosso dinheiro, nossa eloquência, nada disso 
significa coisa alguma sem a bênção de Deus sobre nós! 

E não basta apenas construir, é preciso proteger aquilo que se constrói. Quantos prédios 
desabam porque foram mal construídos? Quantos profissionais assistem ao término de suas 
carreiras porque não resistiram à corrupção, por exemplo? Quantas famílias e quantos 
casamentos são desmantelados por causa do adultério, da violência dentro lar, do álcool e das 
drogas? Quantas igrejas e quantos líderes já estão desacreditados por causa da ganância, da 
vaidade e da mentira? 

Construir e não proteger é insensatez! E não há proteção melhor do que aquela 
proporcionada por Deus (v.1). Somente Deus pode nos proteger da perversidade dos homens 
maus deste mundo. Somente Deus pode nos proteger contra as investidas do Diabo. Somente 
Deus pode nos proteger do juízo final que virá sobre a vida de todo homem que não se 
arrepender dos seus pecados. 

Enquanto o verso 1 nos adverte contra o excesso de confiança em nós mesmos, o verso 2 
chama nossa atenção para o excesso de atividades que acabam virando um fardo pesado 
demais. Devemos trabalhar diligentemente, mas devemos confiar na provisão de Deus para 
nossa vida e para nossa família. Quem é servo de Deus pode crer que o Senhor se manifestará 
e o ajudará (cf. Mc 6:48). 

Meu conselho é que você coloque sua vida nas mãos de Deus agora mesmo e deixe-O 
tomar a sua dianteira. Trabalhe zelosamente, mas saiba que o êxito do seu esforço não será 
realmente significativo sem que a bênção do Senhor esteja sobre você, sua família, sua igreja. 

  

Rua Afrânio Peixoto, nº 10 – Soteco – Vila Velha/ES 
CEP 29106-130 – CNPJ 28.564.425/0001-42 

Fundada em 30 de janeiro de 1957 
Filiada à UIECB 

 

IGREJA EVANGÉLICA 

CONGREGACIONAL 
DO SOTECO 

Uma igreja movida por Cristo! 
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Santa Ceia 
Será celebrada hoje, no culto noturno. O Dc. 

Rafael e a Dca. Regina estão responsáveis pela 

preparação da mesa. Assim, regularizaremos 

a ministração do ato nos primeiros domingos 

de cada mês. 

 

Faltam 15 Minutos! 
Ao faltarem 15 minutos para o início dos 
cultos, os departamentos, grupos e demais 
irmãos devem encerrar suas atividades e se 
preparar para entrar no templo e nele 
permanecer com reverência. Aproveite esse 
tempinho para ir ao banheiro, beber água, 
apanhar a Bíblia, desligar o celular etc. 
Lembre-se de que Deus está aguardando você 
para o culto. Não se atrase! 
 

Culto à Trindade 
Diz o hino 245 do nosso hinário: “Deus está no 
Templo, / Pai onipotente! / A Seus pés nos 
humilhemos! / Servos consagrados, / 
Reverentemente, / Ao Santíssimo adoremos! 
/ Com amor e favor, / Santo e compassivo, / 
Deus está no Templo!”. 
 

Prelúdio 
O pastor solicita que, durante os 15 minutos 
que antecedem o início dos cultos aos 
domingos à noite, os operadores de som 
e(ou) multimídia façam tocar uma música 
suave (pode ser instrumental), em volume 
adequado, para favorecer a tranquilidade e a 
reverência no ambiente do culto. Aproveite 
esse momento e fique em espírito de oração, 
intercedendo pelo culto que juntos 
prestaremos a Deus. 
 

Assembleia de Membros 
Foi adiada para o próximo domingo (13), às 

9h. Após reiteradas convocações, espera-se 

que os membros compareçam para aprovar o  

novo estatuto da igreja e tomar outras 

decisões importantes. O documento que está 

em vigor não atende mais à própria igreja 

nem à legislação do nosso país. Participar de 

assembleias é um compromisso dos membros 

e também é ato de culto, pois consta nos 

votos que fizemos a Deus como denominação 

congregacional que somos. 

 

Confraternização da ARCCA 
Será no sítio Cantinho da Roça, em Linhares, 
no dia 15/11. Almoço: R$ 30,00; banho de 
piscina: R$ 7,00. O Pr. Ricardo, que é o 
organizador, precisa da confirmação dos 
participantes até dia 10/11. 
 

Semana de Oração 
Amanhã começaremos mais uma semana de 
oração. Todos os membros são convocados a 
orar juntos no templo, às 19h30. Se você 
puder, jejue também. Eis a escala dos irmãos 
que se revezarão na liderança: Dca. Kelen, 
Luís, Dc. Rafael, Ana Lúcia e Pr. Albert. 
 

Recepcionistas 
Os irmãos escalados como recepcionistas 
devem ficar atentos aos visitantes que entram 
na igreja. Também é conveniente que 
observem o espaço anexo ao templo, a 
calçada e adjacências. 
 

Motivos de Oração 
 Pelo Bráulio, que se recupera de uma 

cirurgia. Oremos por sua família também. 

 Pela saúde do pequeno Henrique, que vem 

sendo submetido a exames. Oremos 

também por seus pais. 

 Pela saúde do Pb. Jorge, da IEC de Brasília. 

 Pela saúde do Alessandro, primo do Pr. 

Albert e morador de Cariacica. 

 Pelos estudantes inscritos no Enem, como 

o Albert Júnior, por exemplo. 
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NOSSAS LEIS E DOUTRINAS 

28 ARTIGOS DA “BREVE EXPOSIÇÃO DAS DOUTRINAS FUNDAMENTAIS DO CRISTIANISMO” 

Art. 4 – Da Natureza de Deus 
Deus, o soberano proprietário do universo, é espírito, eterno, infinito, e imutável em 

sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. 
Referência(s) bíblica(s): Números 23:19; João 4:24. 

 
Art. 5 – Da Trindade 

Embora seja um grande mistério que existam diferentes pessoas em um só Ente, é verdade 
que na divindade há uma distinção de pessoas indicadas nas Escrituras Sagradas pelos nomes 
“Pai”, “Filho” e “Espírito Santo” e pelo uso dos pronomes “Eu”, “Tu” e “Ele” empregados por 
Elas mutuamente entre si. 

Referência(s) bíblica(s): Lucas 3:21-23; Jo 17; 1ª João 5:7. 
 
Art. 6 – Da criação do Homem 

Deus, tendo preparado este mundo para a habitação do gênero humano, criou o homem, 
constituindo-o de uma alma que é espírito e de um corpo composto de matérias terrestres. O 
primeiro homem foi feito à semelhança de Deus, puro, inteligente e nobre, com memória, 
afeições e vontade livre, sujeito àquele que o criou, mas com domínio sobre todas as outras 
criaturas deste mundo. 

Referência(s) bíblica(s): Gênesis 1:26-27; 2:7, 15-17, 25. 
 
Art. 7 – Da Queda do Homem 

O homem, assim dotado e amado pelo Criador, era perfeitamente feliz. Mas, tentado por 
um espírito rebelde (chamado por Deus de Satanás), desobedeceu ao seu Criador, destruiu a 
harmonia em que estivera com Deus, perdeu a semelhança divina, tornou-se corrupto e 
miserável. Deste modo vieram sobre ele a ruína e a morte. 

Referência(s) bíblica(s): Gênesis 3; Romanos 3:9-10, 23; 6:23. 
 
Art. 8 – Da Consequência da Queda 

Esta não se limitara ao primeiro pecador. Seus descendentes herdaram dele a pobreza, a 
desgraça e a inclinação para o mal e a incapacidade de cumprir bem o que Deus manda; por 
consequência todos pecam, todos merecem ser condenados e de fato todos morrem. 

Referência(s) bíblica(s): Romanos 3:9-10, 23; 5:12; 6:23. 
 
Art. 9 – Da Imortalidade da Alma 

A alma humana não acaba quando o corpo morre (não é aniquilada ou exterminada). 
Destinada por seu Criador a uma existência perpétua, continua capaz de pensar, desejar, 
lembrar-se do passado e gozar a mais perfeita paz. Contrariamente, também pode sentir temor, 
remorso, sofrer horrores e agonias tais que seria preferível acabar realmente a continuar 
existindo. Pela rebelião contra o seu Criador, o pecador merece para sempre essa miséria, que 
é chamada por Deus de segunda morte. 

Referência(s) bíblica(s): Lucas 16:19-31; Apocalipse 6:9-11, 20:6 (Continua no próximo boletim)  
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã  Superint. EBD   Assembleia 

Dirigente da noite Pr. Albert Semana de Oração Semana de Oração Cloves 

Pregador(a) da noite Pr. Albert   Pr. Albert 

Oper. de som* Carlinhos André Arthur Carlinhos 
Oper. de multimídia.* Bruna Bruna André Aline 

Recepção Luís Ana Lúcia Ânderson Paula 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Cloves 19h45: Dca. Regina 20h00: Dca. Níceas 

20h15: Jaqueline 20h30: Luís Eduardo 20h45: José Francisco 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 

 

OFÍCIOS 
Domingo Segunda-Feira Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

EBD: 9h 
Culto: 19h30 

Reunião dos 
Adolesc.: 19h30 

Oração no Templo: 
19h30 

Estudo Bíblico: 
19h30 

Ensaio do Ministério 
de Louvor: 16h 

Semana de Oração no Templo: toda primeira semana completa de cada mês. 

 

AGENDA E DATAS MAGNAS 
(Fale com o pastor caso queira reservar uma data especial) 

Mês Dia Horário Evento 

Novembro 

4-6 - 6º Encontro Nacional de Missões (Enami): “A ordem é marchar” 

13 - Dia de Missões Mundiais (2º domingo) 

15 
- Confraternização da ARCCA (sítio Cantinho da Roça; org.: Pr. Ricardo) 

- Proclamação da República 

23 - Dia do Jovem Congregacional 

27 - Dia do Homem Congregacional 

Dezembro 

10 16h Confraternização do Ministério de Louvor 

11 - Dia da Bíblia (2º domingo) 

17 19h30 Culto dos Adolescentes 
 

 

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 

11 Bruna Lopes 

13 Dc. Rafael e Dca. kelen (casamento) 
20 Luís Felipe 

24 Carlos Humberto e Luciana (casamento) 

29 Maria Catrinque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fale com a secretária da igreja caso seu nome não esteja 
relacionado entre os aniversariantes do mês.) 

ACONSELHAMENTO PASTORAL 

Domingo 
Gabinete: após a EBD; a partir de 
18h15; e após o culto noturno. 

Sexta 
Gabinete: a partir de 18h15; e após o 
estudo bíblico. 

Sábado 
Gabinete: em horário a combinar. 
Visitas: em horário a combinar. 

Outros 
dias 

Conforme sua necessidade. Anote os 
contatos: (27) 99781-8387, (61) 
99271-0472 (WhatsApp) e 
albert.iglesia@hotmail.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visitante, seja bem-vindo! Sua presença é um 
prazer. Volte sempre. 

mailto:albert.iglesia@hotmail.com

