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A Ceia do Senhor 
Cristo instituiu duas ordenanças a 

serem observadas pela sua igreja. A primeira 
foi o batismo, pelo qual todo novo 
convertido deve passar, como sinal do início 
de sua vida cristã. A segunda foi a ceia, que 
deve ser praticada repetidamente por todo 
discípulo de Jesus, como memorial da obra 
expiatória do Salvador. Quero aqui ressaltar 
alguns aspectos dessa última ordenança. 

No Antigo Testamento (AT) há 
indicações dessa cerimônia. Por ocasião da 
aliança que Deus fez com Israel no monte 
Sinai, Moisés, Arão, Nadabe, Abiú e setenta 
dos anciãos de Israel subiram o monte e lá 
comeram e beberam na presença de Deus 
(Êx 24.1, 9-11). Em Deuteronômio há outra 
“sombra” dessa ordenança (Dt 14.23, 26). 

Atualmente, a comunhão de comer e 
beber na presença do Senhor é muito 
melhor. As refeições sacrificais do AT 
apontavam continuamente para o fato de 
que os pecados ainda não tinham sido 
pagos; nelas os sacrifícios eram repetidos 
anualmente e apontavam para o Messias 
que viria (e veio!) expiar definitivamente 
todos os nossos pecados. Leia-se Hb 10.1-4. 

Eis alguns aspectos contidos na ceia do 
Senhor: a) A morte de Cristo – “Porque 
todas as vezes que comerdes deste pão e 
beberdes do cálice estareis anunciando a 
morte do Senhor, até que ele venha” (1Co 
11.26); b) Um alimento espiritual – “Disse-
lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: 
Se não comerdes a carne do Filho do homem, 
e não beberdes o seu sangue, não tereis vida 
em vós mesmos. Quem come a minha carne 
e bebe o meu sangue tem a vida eterna; e eu 
o ressuscitarei no último dia. Porque a minha 
carne verdadeiramente é comida, e o meu 
sangue verdadeiramente é bebida. Quem 

come a minha carne e bebe o meu sangue 
permanece em mim e eu nele. Assim como o 
Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, 
assim, quem de mim se alimenta, também 
viverá por mim” (Jo 6.53-57); c) A unidade 
dos cristãos – “Pois nós, embora muitos, 
somos um só pão, um só corpo; porque todos 
participamos de um mesmo pão” (1Co 
10.17). 

Seguem-se, portanto, algumas 
instruções sobre a celebração da ceia, 
conforme 1Co 11.17-34, que cada cristão 
deve observar preventivamente: a) 
Examinar a si mesmo (v. 28). Estamos 
agindo de modo que não retrate a unidade 
de um corpo, provocando desunião na 
igreja? Estamos nos conduzindo de maneira 
que proclamamos inimizade e egoísmo em 
vez de anunciar o autossacrifício do Senhor 
da ceia? b) Ter em mente tudo aquilo que 
acontecia na igreja de Corinto e foi 
reprovado por Paulo. Ajuntavam-se “não 
para melhor, e sim para pior” (v. 17). Havia 
divisões e partidarismos (vs. 18-19). Eram 
pessoas egoístas, individualistas e havia até 
quem se embriagasse (v. 21). Comiam 
indignamente, sem discernimento e 
tornavam-se réus do corpo e do sangue de 
Cristo, trazendo sobre si o juízo de Deus (vs. 
27 e 29). Por isso havia na igreja de Corinto 
muitos fracos e doentes e não poucos que 
dormiam (v. 30). Paulo diz até que os 
coríntios não comiam a ceia do Senhor, 
tamanha era a impureza deles (v. 20). 

Antes de lançar as mãos à mesa do 
Senhor, faça um exame sincero da própria 
vida, sob pena de profanar esse momento 
tão especial da vida da igreja. Havendo 
impedimento, é preciso se arrepender, 
confessá-lo a Deus (1Jo 1.9) e abandoná-lo. 
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Escola Dominical 
Hoje a Classe de Integração e Novos 
Membros funcionará no gabinete pastoral. 

As tarefas já solicitadas 
pelo pastor devem ser 
apresentadas prontas, para 
que o tempo de aula seja 
mais produtivo. A dinâmica 
de algumas classes deverá 

ser reajustada neste dia em virtude da 
ausência de alguns professores. Fique 
atento aos avisos da Diretoria da Escola para 
não se confundir. Bons estudos a todos! 
 

Santa Ceia 
Será ministrada 
hoje, durante o 
culto noturno. O 
Dc. João Artur e 
Dc. José 
Francisco são 
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” (1Co 11.28-30). 
 

Semana de Oração 
Recomeçará amanhã 
nossa Semana de 
Oração no templo, a 
partir das 19h30. Eis 
abaixo a escala. Se 
houver impedimento, 
avise com antecedência 
para que as atividades da 

Igreja não sejam prejudicadas. 

• Dirigentes: Dc. José Francisco (2ª); Bruna 
(3ª); Dc. Luiz (4ª); Dca. Carmozina (5ª); Pb. 
Pedro Júnior (6ª). 

• Recepcionistas: Dca. Marina (2ª); 
Matheus (3ª); Luciana Moraes (4ª); Luiz 
Eduardo (5ª); Dca. Níceas (6ª). 

 

Estudo Bíblico (I) 
Não ocorrerá na 
próxima quarta-
feira em virtude 
da Semana de 
Oração. Mas será 
retomada na 
semana seguinte se Deus quiser. Até lá, 
procure estudar sobre o tema da aula. 

Estudo Bíblico (II) 
Anote aí o planejamento 
dos próximos estudos 
bíblicos sobre A Doutrina 
da Aplicação da Redenção 
que serão ministrados pelo 
Pr. Albert às quartas-feiras, 

ainda de forma on-line apenas: 

• 16/06 – A Morte e o Estado Intermediário 

• 23/06 – Glorificação 

• 30/06 – A União com Cristo 

Caso ocorra alguma alteração, ela será 
informada oportunamente. 
 

Noite de Louvor e Adoração 
No próximo sábado, a partir de 19h, 
ocorrerá a Noite de Louvor e Adoração 
organizada pelo Ministério de Louvor desta 
Igreja. Procure o irmão Eduardo Bonates 
para obter outras informações a respeito. 
“Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário; 
louvai-o no firmamento, obra do seu poder. 
Louvai-o pelos seus poderosos feitos; louvai-
o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o 
ao som da trombeta; louvai-o com saltério e 
com harpa. Louvai-o com adufes e danças; 
louvai-o com instrumentos de cordas e com 
flautas. Louvai-o com címbalos sonoros; 
louvai-o com címbalos retumbantes. Todo 
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ser que respira louve ao Senhor. Aleluia! 
(Salmo 150.1-6). 
 

Dia dos Namorados 
Eis aí uma boa 
oportunidade para os 
casais quebrarem a 
rotina. Será no 
próximo sábado 
também. Dá tempo de 
planejar algo 

interessante para tornar esse dia mais 
agradável. O que acha da ideia? Fica a dica! 
 

Dia dos Oficiais 
Nossa denominação reserva o 2º sábado de 
junho para homenagear os oficiais 
eclesiásticos pelo serviço dedicado à seara 
do Senhor. Anote essa data: 12 de junho! 
Desde já, que possam orar especialmente 
pela vida do pastor, do presbítero, dos 
diáconos e diaconisas da IEC Soteco. Para 
reflexão: 
“Art. 9º – A liderança e administração das 
Igrejas é confiada, por suas assembleias 
gerais, a: 
I – oficiais designados de Pastor, Presbítero 
e Diácono; 
(...) 
Art. 10 – Os oficiais eclesiásticos são: 
I – Pastor; 
II – Presbíteros; 
III – Diáconos. 
§ 1º – PASTOR é o Ministro do Evangelho 
eleito para esse fim, com privilégios e 
deveres específicos, sendo este ofício o 
primeiro em dignidade e utilidade na Igreja. 
§ 2º – O Pastor eleito e empossado em uma 
Igreja assume responsabilidade executiva e 
administrativa. 
§ 3º – PRESBÍTERO é o oficial auxiliar do 
Pastor nas atividades docentes e 
administrativas. 

§ 4º – DIÁCONO é o oficial que coopera com 
o Pastor nos diversos serviços da Igreja. 
Art. 11 – O ofício é perpétuo, mas o cargo é 
temporário e local. 
§ 1º – Só deve ser eleito e empossado no 
pastoreio de uma Igreja o Pastor inscrito no 
Quadro de Ministros da União. 
§ 2º – A eleição para o Presbiterato e o 
Diaconato só se dará entre os membros de 
uma Igreja local, independentemente de 
ordenação prévia. 
Art. 12 – Para o oficialato deverão ser 
votadas pessoas comprovadamente 
vocacionadas, de acordo com 1 Timóteo 3.1-
13 e Tito 1.5-9” (Regimento Interno da 
UIECB, o qual esta Igreja subscreve). 
 

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

• Pela saúde do Wanderson (conhecido da 
Luciana Moraes): covid-19. 

• Pelo casal Priscila e Alex (RJ): covid-19. 

• Pela saúde do Sandro (filho de uma 
cliente da Mary), que já apresentou 
melhoras, mas ainda inspira cuidados. 

• Pela saúde da Perene (RJ), irmã do 
Ladário, em processo de quimioterapia. 

• Pela vida espiritual dos adolescentes da 
Igreja, para que sejam fortalecidos. 

• Pelos líderes da Igreja, para que Deus lhes 
conceda sabedoria e discernimento. 

• Pelo enchimento do Espírito Santo na vida 
dos membros da Igreja, para que 
possamos avançar no reino de Deus. 

• Em favor de vidas convertidas a Cristo. 

Siga-nos nas redes sociais e compartilhe! 
 

   
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco  

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  
Semana de 

Oração 
 

(verificar a escala 
neste boletim) 

 

 
Semana de 

Oração 
 

(verificar a escala 
neste boletim) 

 

Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da manhã Jacqueline Ladário 

Dirigente da noite Pr. Albert Dca. Izabel 

Pregador(a) da noite Pr. Albert Pr. David 
Oper. de som* Lucas/Djalma Djalama/Lucas 

Oper. de multimídia* Vivian Ana Luíza 

Recepção Dca. Níceas Márcia 
Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

18h: Luzia 
Martins 

18h15: 
Creusa 

18h30: 
Vanusa 

18h45: Luiz 
Eduardo 

19h: Dca. 
Níceas 

19h15: Dca. 
Marina 

*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 (on-line) 
Oração: 19h30 

Semana de Oração: 
19h30 

 

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

Junho 

6 18h Culto com Santa Ceia 

7 a 11 19h30 Semana de Oração 

12 

- Dia dos Oficiais UIECB 

- Dia dos Namorados 

19h Noite de Louvor e Adoração (ASMUC) 

13 
- Domingo Missionário 

19h30 Cantina (DEM) 

17 20h Reunião do Corpo de Oficiais (on-line) 

19 10h30 Reunião da ARCCA (São Matheus) 

26 16h Festa do Milho (UAF) 

27 9h Assembleia-Geral Ordinária 
 

ANIVERSARIANTES DE JUNHO 

4 Saturnino 

7 Raphael 

15 Antônio Carlos (Tony) 

17 Beatriz 

19 Itamara 

21 Vivian 
25 Mylena 

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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