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Nós adoramos a Jesus Cristo 
(Mt 2.1-23). 

O evangelista Mateus, no capítulo 2 do 
seu livro, continua imprimindo esforços 
provar que Jesus é o Messias, o Rei 
prometido nas páginas do AT, digno de ser 
adorado. Nesse sentido, ele faz diversas 
alusões a profecias sobre Jesus. Por 
exemplo, os versos 1-2 relacionam-se com 
Mq 5.2 (“Belém”), Zc 9.9 (“Rei dos judeus”) 
e Nm 24.17 (“estrela”); o verso 15 tem a ver 
com Os 11.1; os versos 17-18 nos remetem 
a Jr 31.15; e o verso 23 retoma Is 11.1. 

Mas apenas conhecer o que está 
contido nas Sagradas Escrituras sobre Jesus 
não garante que sejamos seus verdadeiros 
adoradores. Será que todo teólogo é um 
discípulo de Cristo? O contrário é 
verdadeiro? Quem são os verdadeiros 
adoradores do Senhor Jesus Cristo? 

Antes de tudo, é preciso compreender 
que a adoração a Cristo não é restrita a um 
grupo específico de pessoas. Ela independe 
de condições geográficas, econômicas e 
intelectuais, por exemplo. Perceba que os 
magos citados no relato não eram judeus 
(vs. 1-2, 11) e, diferentemente dos 
sacerdotes e escribas – que eram (vs. 4-6) –, 
partiram imediatamente ao encontro do 
menino Jesus para adorá-lo. 

A adoração a Cristo deve ser 
evidenciada por meio de um modo de vida 
que o honre. Os magos e Herodes 
declararam que queriam adorar o menino 
Jesus. Os primeiros disseram: “Onde está o 
recém-nascido Rei dos judeus? Porque 
vimos a sua estrela no Oriente e viemos para 
adorá-lo” (v. 2); o último declarou também: 
“Vão e busquem informações precisas a 
respeito do menino; e, quando o tiverem 

encontrado, avisem-me, para eu também ir 
adorá-lo” (v. 8). 

Contudo agiram de modos diferentes. 
Esta foi a atitude dos magos: “Entrando na 
casa, viram o menino com Maria, sua mãe. 
Prostrando-se, o adoraram; e, abrindo os 
seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: 
ouro, incenso e mirra” (v. 11). O que 
Herodes intentava fazer contra Jesus foi 
revelado a José: “Herodes há de procurar o 
menino para matá-lo” (v. 13). Tomado pela 
fúria, “mandou matar todos os meninos de 
Belém e de todos os seus arredores, de dois 
anos para baixo, conforme as informações 
que havia recebido dos magos a respeito do 
tempo em que a estrela havia aparecido” (v. 
16). Disse Jesus: “Nem todo o que me diz: 
Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, 
mas aquele que faz a vontade de meu ai, que 
está nos céus” (Mt 7.21). E completou: “Este 
povo honra-me com os lábios, mas o seu 
coração está longe de mim. E em vão me 
adoram, ensinado doutrinas que são 
preceitos de homens” (Mt 15.8-9). 

A adoração não é exclusiva de um povo, 
mas deve ser dirigida exclusivamente a 
Cristo (v. 11). O apóstolo Paulo explica essa 
verdade da seguinte maneira: “Por isso, 
também Deus o exaltou soberanamente, e 
lhe deu um nome que é sobre todo o nome; 
Para que ao nome de Jesus se dobre todo o 
joelho dos que estão nos céus, e na terra, e 
debaixo da terra, E toda a língua confesse 
que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de 
Deus Pai” (Fp 2.9-11). 

Deus está à procura de verdadeiros 
adoradores, e essa procura é urgente! Meu 
desejo é que ele possa encontrá-lo, prezado 
leitor (Jo 4.23-24). 
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Desde o dia 23/08, a UIECB está 
promovendo uma campanha de oração que 
continuará até dia 17/12, por meio da 
plataforma Zoom, de segunda à sexta-feira, 
sempre de 7h a 8h. Para participar, basta 
acessar o link a seguir: 
https://us02web.zoom.us/j/82675777550. 
Ele será sempre o mesmo. 
 

 
 

Santa Ceia 
Será ministrada hoje, durante o culto 
noturno. A Dca. Níceas e o Dc. Rafael são os 
responsáveis pela preparação da mesa. Para 
nossa reflexão: “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). 
 

 
Começará amanhã! Eis abaixo a escala. Se 
houver impedimento, avise com 
antecedência e viabilize a substituição para 
que as atividades da Igreja não sejam 
prejudicadas. 

• Dirigentes: Matheus (2ª); Dcª. Regina 
(3ª); Ladário (4ª); Vanúzia (5ª); Dcª. 
Carmozina (6ª). 

• Recepcionistas: Bruna (2ª); Cloves (3ª); 
Dcª Izabel (4ª); Dc. Luiz (5ª); Saturnino 
(6ª). 

 

Comissão do Retiro 
A pedido, o Pb. Pedro Júnior deixa suas 
funções na referida comissão. Em 
substituição a ele, o pastor nomeia a irmã 
Catrinque a partir desta data. 

https://us02web.zoom.us/j/82675777550
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Manhã com Deus 
Trata-se de uma live promovida pelo Pr. 
Aderson (CM Aracruz) de segunda a sexta-
feira, a partir das 6h30, no Facebook. O Pr. 
Albert trará uma mensagem devocional às 
quintas-feiras. É uma ótima oportunidade de 
começar o dia orando e meditando nas 
Sagradas Escrituras. 
 

 
 

Vem aí! 

 
Mais informações com o Eduardo Bonates. 
 

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

• Pela saúde da Dca. Carmozina. 

• Pela saúde da irmã Stela. 

• Pela saúde do André (colega do Gilmar), 
em virtude da Covid-19. 

• Pelo nosso país e pelos nossos 
governantes, “para que tenhamos uma 
vida tranquila e pacífica, com toda a 
piedade e dignidade” (1Tm 2.1-2). 

• Pela reserva do Pr. Albert, prevista para 
novembro/dezembro deste ano. 

• Pela saúde da Perene (irmã do Ladário), 
que tem obtido avanços no seu 
tratamento, graças a Deus! 

• Pela saúde da Flaviane (vesícula), para 
que Deus viabilize a cirurgia. 

• Pela saúde da Vívian, diagnosticada com 
pedra na vesícula e tomando as 
providências para a cirurgia. 

• Ainda pela Vivian, por questões 
profissionais que precisam ser decididas. 

• Pela saúde da Mariana, que passou por 
cirurgia (adenoide) na semana passada e 
está em recuperação. 

• Pela saúde da Margarida (resultado de 
biópsia). 

• Pela saúde do Henrique (conhecido da 
Eliane), que precisou ser entubado. 

• Pelos estudos do Albert Júnior, para que 
tenha êxito nos concursos que realiza. 

• Pela demanda judicial envolvendo a 
Igreja. 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

 

Redes Socias 
 

   
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco 

 

Contribuições 
• Bradesco: agência 02313, conta corrente 

0012657-8. 

• Pix: 28564425000142 (CNPJ). 

• PicPay: Igreja Evangélica Congregacional 
em 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 Pb. Pedro Júnior 

Semana de 
Oração 

 
(verificar a escala 

neste boletim) 

Semana de 
Oração 

 
(verificar a escala 

neste boletim) 

Dca. Níceas 

Dirigente da manhã Ladário Ladário 

Dirigente da noite 
Pr. Albert 

Dca. Izabel 

Pregador(a) da noite Ana Lúcia 
Oper. de som* Carlinhos Djalma 

Oper. de multimídia* Vívian Ana Luíza 

Recepção Mariza Márcia 
Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

18h: 
Luciana M. 

18h15: Dc. 
Luiz 

18h30: 
Tony 

18h45: Ana 
Lúcia 

19h: 
Jacqueline 

19h15: 
Djalma 

*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 
Oração: 19h30 

Estudo Bíblico 
(sistemático e doutrinário): 

19h30 

Semana de Oração: 
19h30 

 

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

Setembro 

5 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina (Retiro) 

6 a 10 19h30 Semana de Oração 

7 
- Dia da Independência do Brasil 

- Dia do Seminário Teológico Congregacional do Rio de Janeiro (STCRJ) 

11 19h Noite de Louvor e Adoração (Ministério de Louvor) 

12 
- Domingo Missionário 

19h30 Cantina (DEM) 

15 - Dia da Esposa de Pastor 

Outubro 
2 - Dia do Pastor Congregacional 

3 18h Culto com Santa Ceia 
 

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO 

2 Armezinda 

5 Vanusa 

6 Dca. Izabel 

19 Sidneia 

20 Vanúzia Bermudes 

28 Ana Lúcia 
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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