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Comendo com o Inimigo 

“E, enquanto comiam, Jesus disse: — 
Em verdade lhes digo que um de vocês vai 

me trair” (Mt 26.21). 

Nossa reflexão hoje tem como pano de 
fundo o relato registrado em Mt 26.17-25. 
Inicialmente, é interessante entender a 
relação entre a Páscoa e a Festa dos Pães 
Asmos (ou Festa dos Pães sem Fermento). A 
primeira durava, a rigor, apenas um dia. 
Logo em seguida, começava a segunda, que 
durava sete dias. Ambas estavam tão 
associadas na cultura de Israel, que os 
escritores bíblicos ora se referiam a elas 
simplesmente como Páscoa, ora como Festa 
dos Pães Asmos, compreendendo o período 
total de oito dias contínuos. 

Convém ainda notar o paralelo entre o 
homem sem nome que aparece no relato e 
Judas Iscariotes. Os dois eram, em tese, 
servos de seus respectivos senhores. Os 
textos paralelos em Mc 14.14 e Lc 22.10-11 
deixam clara a real condição do tal homem. 
Judas, ao contrário do que é possível inferir 
a respeito daquele homem, era um mau 
servo. Na verdade, ele era um traidor! Certa 
vez Jesus alertou seus discípulos: “— Nem 
todo o que me diz: ‘Senhor, Senhor!’ entrará 
no Reino dos Céus, mas aquele que faz a 
vontade de meu Pai, que está nos céus” (Mt 
7.21). 

Apesar do exposto acima, é bom saber 
que mesmo a atitude errada ou traiçoeira de 
algumas pessoas não impede que Deus 
realize seus propósitos. Aliás, o Senhor usa 
tudo e todos conforme sua soberana 
vontade. Então, que lições podemos 
aprender a partir do relato bíblico indicado e 
com a atitude de Judas e de Jesus? 

Em primeiro lugar, o Senhor nunca 
perdeu o controle da história. Jesus 
antecipadamente anunciou o fim do seu 
tempo aqui na terra (Mt 26.18). Sua morte 
não foi por acaso, nem muito menos um erro 
de cálculo. Ela foi previamente ordenada na 
eternidade para que pecadores pudessem 
ser redimidos. Todas as coisas ocorrem 
conforme o planejamento divino, ou seja, 
todos estão sujeitos às suas ordens (Mt 
26.19, 24). Nada escapa ao seu querer! 

Em segundo lugar, Jesus Cristo conhece 
aqueles que verdadeiramente são seus 
discípulos: “E, enquanto comiam, Jesus 
disse: — Em verdade lhes digo que um de 
vocês vai me trair. (...) Jesus respondeu: — O 
que comigo põe a mão no prato, esse vai me 
trair” (Mt 26.21, 23). O apóstolo Paulo assim 
se pronunciou a respeito: “O Senhor 
conhece os que lhe pertencem” (2Tm 2.19). 

Em terceiro lugar, às vezes nossos 
inimigos são aqueles que caminham ao 
nosso lado e até sentam à mesa conosco. 
(Mt 26.20-23). Judas representa esse tipo de 
pessoa, que nem sempre é fácil de ser 
identificada (Mt 26.22). Por isso devemos 
vigiar, ser prudentes e deixar essas pessoas 
aos cuidados de Deus (Mt 26.25). 

Por fim, não basta começar bem; é 
preciso terminar bem. Todos sabemos o 
destino final de Judas (Mt 26.24-25; Mt 
27.5). Lamentavelmente, suicidou-se! Quem 
mau caráter cedo ou tarde acaba sendo 
revelado. 

Fique atento, para que você também 
não seja traído por aquelas pessoas que, 
dizendo-se amigas, acabam se revelando 
inimigas contumazes. Seja sábio ao agir, ore 
por elas e deixe Deus se encarregar da 
aplicação da justiça. 
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Assembleia de Membros 
Consta afixada no quadro 
de avisos a convocação 
para a Assembleia-Geral 
Ordinária do próximo dia 
22, às 9 h, em nosso templo. 

O pastor solicita o empenho daqueles que 
precisam fazer suas prestações de contas, 
bem como do Conselho Fiscal em relação a 
seus relatórios, a fim de que tudo seja posto 
em dia, como convém. É importante 
ressaltar o que consta em nosso Estatuto: 

Art. 28. São deveres dos membros: 
(...) 
VII. Ser assíduo aos cultos, às Assembleias e 
a outras atividades públicas e regulares da 
Igreja. 
(...) 
Art. 41. A condição de membro desta Igreja 
será perdida automaticamente nas 
seguintes situações, cabendo ao presidente 
registrar o desligamento em ata de 
Assembleia-Geral: 
(...) 
IV. Por falta a três Assembleias-Gerais 
consecutivas sem motivo justificável 
informado por escrito ao Corpo de Oficiais 
Eclesiásticos. 
 

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 5: Lucas, o médico amado 
que se tornou historiador. Nosso alvo: 

seguir o exemplo de Lucas, que 
usou suas habilidades e profissão 
na obra do Senhor. 

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

UIECB 
No próximo dia 19 (quinta-feira), aniversário 
da nossa denominação, completaremos 166 
anos de congregacionalismo brasileiro. 
Nesse mesmo dia, a partir das 19h30, será 
realizado um culto de gratidão a Deus na IEC 
Alcântara (RJ), que será transmitido ao vivo 
pelo canal da União no YouTube. Participe! 

 
 

Culto de Oração 
Ocorrerá na próxima 
sexta-feira, às 19h30, de 
forma presencial. A 
UHEC estará responsável 
pela direção dele. A 
direção do culto será dos 
varões, mas ele é uma 
atividade da Igreja e, 

portanto, a participação dos demais 
membros é esperada naturalmente, 

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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inclusive com o exercício dos demais 
serviços e dons. 
 

ARCCA 
Nossa associação se reunirá 
nesta Igreja no próximo 
sábado (21), a partir das 
10h30. Nesse mesmo dia, 
haverá culto de gratidão a 
Deus pelos 166 anos do 

congregacionalismo em solo brasileiro. A 
programação está a cargo do presidente da 
região, Pr. David Escodino, e contará com I) 
café da manhã (recepção); II) culto 
devocional; III) reunião administrativa; IV) 
almoço; V) reunião administrativa 
(Departamentos, Uniões etc.); VI) lanche; 
VII) culto de gratidão (encerramento). O 
valor da alimentação ficou estabelecido em 
R$ 10,00 a título de oferta para a associação. 
Os membros desta Igreja que irão participar 
do evento devem informar seus nomes à 
Bruna, nossa secretária, a fim de possibilitar 
o melhor planejamento possível quanto à 
alimentação. O pastor solicita o empenho 
especial dos líderes da Igreja. Nesse dia, o 
apoio do Ministério de Louvor e da 
Assessoria de Comunicação (equipes de som 
e de multimídia) será fundamental durante 
a programação. Instruções específicas serão 
dadas em particular pelo pastor aos 
responsáveis pelas respectivas áreas 
durante a semana. Fiquemos todos atentos 
e preparados. 
 

Parceria Missionária 
À luz do artigo 35, §§ 3º e 4º do nosso 
Regimento Interno, renovamos a parceria 
com o Pr. Diógenes, do CM Jequié-BA, por 
mais 12 meses, a contar de agosto. Orem por 
isso, a fim de que Deus nos dê condições de 
cooperar com a pregação do evangelho em 
Soteco e até os confins da terra (At 1.8). 

Curso sobre Missão Urbana 
A Escola de Missões e Evangelismo 
Congregacional (EMEC) está oferecendo 
uma nova oportunidade para aqueles que 
desejam ampliar o seu conhecimento sobre 
a árdua tarefa da gestão missionária. As 
aulas serão on-line, pelo Google Meet. 
Haverá atividades, leituras e vídeos 
adicionais disponibilizados pela plataforma 
Google Classroom. Público alvo: pastores, 
secretários regionais de missões, líderes 
eclesiásticos, membros de conselhos 
missionários e todo cristão com interesse 
em missões. Carga horária: 36 h (12 h de 
aula síncrona no Google Meet; 24 h de 
leituras e vídeos sugeridos). Horário: de 20 h 
a 21 h. Período: 02/09 a 18/11/2021, 1 vez 
por semana (quinta-feira). Custo: 3 x de R$ 
40,00 ou R$ 100,00 à vista. Inscrição: 
https://demcongregacional.com.br/curso-
missao-urbana-2021/. 
 

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

• Pela saúde da Sra. Nice (amiga do 
Carlinhos), que passou por cirurgia na 
sexta-feira, para que se recupere bem. 

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

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

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

Siga-nos nas redes sociais e compartilhe! 
 

   
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco  

https://demcongregacional.com.br/curso-missao-urbana-2021/
https://demcongregacional.com.br/curso-missao-urbana-2021/
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 Pb. Pedro Júnior Dca. Níceas Dc. Rafael Bruna 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Mylena 
Dc. Luiz UHEC 

Luciana M. 

Pregador(a) da noite Matheus Pr. Albert 
Oper. de som* Lucas Voluntário Voluntário Djalma 

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

Recepção Dca. Níceas Ladário Dc. João Artur Dca. Marina 
Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 18h: Irã 

18h15: Dca. 
Izabel 

18h30: Dca. 
Kelen 

18h45: 
Mary 

19h: Luzia 
Martins 

19h15: 
Creusa 

*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 

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) 

Setembro 

1º - Dia de Vocações 

5 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina (Retiro) 
 

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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