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Cristo, o Deus Filho 

(Mt 22:41-46) 

O capítulo 22 do primeiro evangelho é 

marcado por uma série de perguntas 

dirigidas a Jesus: a questão do tributo 

suscitada pelos fariseus e herodianos (vs. 

15-16); apolêmica sobre a ressurreição 

apresentada pelos saduceus (v. 23) e a 

dúvida sobre o grande mandamento 

levantada pelos fariseus (v. 34).Mas 

acontece que Jesus também tinha uma 

pergunta para eles: “Reunidos os fariseus, 

interrogou-os Jesus:Que pensais vós do 

Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe 

eles: De Davi” (vs. 41-42). 

A resposta que foi dada pelos 

opositores do Filho de Deus refletia o 

desconhecimento de quem Jesus realmente 

era (v. 42). Mas a réplica de Cristo foi outra 

afirmação da sua própria divindade: 

“Replicou-lhes Jesus: Como, pois, Davi, pelo 

Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo:Disse o 

Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha 

direita, até que eu ponha os teus inimigos 

debaixo dos teus pés?Se Davi, pois, lhe 

chama Senhor, como é ele seu filho?(vs. 43-

45; cf. 21.12-13 e 16.13-17). 

Isto posto, algumas perguntas também 

poderiam ser feitas a nós hoje, a fim de nos 

fazer refletir sobre essa verdade: “Qual o 

problema de não reconhecermos a 

divindade de Cristo?”; “O que é necessário 

para o homem reconhecer a divindade de 

Jesus e o senhorio dele sobre sua vida?”; e 

“Ao reconhecer quem Jesus de fato é, o que 

o homem deve fazer?”. 

Quem não reconhece a divindade de 

Jesus não crê na palavra de Deus e no Deus 

da palavra. O apóstolo João explica o 

porquê: “Aquele que crê no Filho de Deus 

tem, em si, o testemunho. Aquele que não 

dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque 

não crê no testemunho que Deus dá acerca 

do seu Filho.E o testemunho é este: que 

Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está 

no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a 

vida; aquele que não tem o Filho de Deus 

não tem a vida. (...) Também sabemos que 

o Filho de Deus é vindo e nos tem dado 

entendimento para reconhecermos o 

verdadeiro; e estamos no verdadeiro, em 

seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro 

Deus e a vida eterna” (1Jo 5.10-12, 20). 

O homem só pode reconhecer quem 

de fato o Filho é a partir da atuação do Pai 

e por intermédio do evangelho. Medite 

sobre estas palavras do próprio Jesus: “Mas 

vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? 

Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o 

Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe 

afirmou: Bem-aventurado és, Simão 

Barjonas, porque não foi carne e sangue 

que to revelaram, mas meu Pai, que está 

nos céus” (Mt16.15-17). O Senhor ainda 

afirmou o seguinte: “Ninguém pode vir a 

mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer; 

e eu o ressuscitarei no último dia” (Jo 6.44). 

E Paulo, na mesma linha, explicou: “Porque: 

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?” (Rm 

10.13-14). 

Aquele que reconhece Jesus como 

Messias deve:a) render-se ao seu senhorio; 

b) obedecer à sua palavra; e c) adorá-lo 

como o único que é digno de receber 

honra, glória e louvor. 

Você, prezado leitor, já fez isso? 

Pr. Albert Iglésia 

Rua Afrânio Peixoto, nº 10 
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Reforçando 
Algumas orientações devem ser reforçadas 

para que possamos nos reunir no templo e, 

juntos, cultuarmos o nosso Deus.

1) Ouso de máscara é obrigatório, não 

venha para o culto sem ela. 

algum incidente com a sua durante o culto, 

a Igreja poderá disponibilizar outra

você. 

2) A utilização de álcool 70%

disponibilização dele na porta principal 

dotemplo e, de forma estratégica, em 

outros ambientes da Igreja também são 

essenciais. Além disso, os banheiros devem 

ter sabão líquido para a assepsia das mãos.

3) O aparelho de aferir temperatura

todos os que adentram o templo deve ser 

usado diligentemente em nossos cultos.

4) Por enquanto também devemos 

observar as marcações indicadas nos 

bancos, pois isso foi feito em virtude das 

medidas restritivas exigidas

autoridades locais. A exceção é para grupos 

familiares. Os demais devem se empenhar e 

colaborar para o bem comum. 

5) Avisos sobre sintomas e precauções a 

respeito da covid-19 devem permanecer 

afixados nos locais previamente indicados, 

bem como sobre a capacidade atual de 

presença nos cultos: 45. 

 

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. 
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Classe de Integração e Novos 

funcionará no gabinete pastoral. 

As tarefas já solicitadas 

pelo pastor devem ser 

apresentadas prontas, para 

que o tempo de aula seja 

 

Hoje a UAF promove um delicioso almoço 

por volta de 12h, no valor de R$ 12,00. Eis o 

cardápio: 

• Feijão com caldo 

• Feijão tropeiro 

• Arroz branco 

• Macarrão 

• Carne de porco assada

• Frango 

• Salada 

Haverá marmitex para viagem. Além disso, 

um saboroso cuscuz será sorteado de 

brinde. Refrigerante ou suco à parte. Faça 

sua reserva com a Diretoria da UAF.

 

Reunião
O pastor precisa se 

reunir hoje conforme 

indicações abaixo: 

a) após a Escola 

Dominical, com os 

irmãos Pb. Pedro 

Júnior, Dc. Rafael

Luiz; 

b) após o culto noturno, com o 

de Louvor e os operadores da 

de Som. 

 

Estudo
Ocorrerá na 

próxima quarta-

feira, às 

19h30,apenas de 

forma on-line, no 

canal da Igreja no 

YouTube. Daremos continuidade à série 

Doutrina da Aplicação da Redenção

tema da aula 9:A Perseverança dos Santos

Nossos alvos: 

saber se os verdadeiros 

podem ou não perder a salvação

de 2021 

Hoje a UAF promove um delicioso almoço 

por volta de 12h, no valor de R$ 12,00. Eis o 

 

Carne de porco assada 

Haverá marmitex para viagem. Além disso, 

um saboroso cuscuz será sorteado de 

brinde. Refrigerante ou suco à parte. Faça 

sua reserva com a Diretoria da UAF. 

Reunião 
pastor precisa se 

reunir hoje conforme 

após a Escola 

Dominical, com os 

Pb. Pedro 

Dc. Rafael, Dca. Izabel e Dc. 

após o culto noturno, com o Ministério 

e os operadores da Equipe 

Estudo Bíblico (I) 

Daremos continuidade à série A 

Doutrina da Aplicação da Redenção. Eis o 

A Perseverança dos Santos. 

saber se os verdadeiros cristãos 

podem ou não perder a salvação; e 
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perceber se realmente estamos 

salvos (nascemos de novo)

Você pode obter o material de apoio de 

cada estudo bíblico no site da Igreja, mas 

não deixe de participar das aulas.

Estudo Bíblico (II) 
Anote aí o planejamento 

dos próximos estudos 

bíblicos sobre A Doutrina 

da Aplicação da 

Redençãoque serão 

ministrados pelo Pr. Albert 

às quartas-feiras, ainda de forma 

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. 

 

Culto de Oração 
AsUniões 

Adolescentes e de 

Mocidadeestãoresponsáveis pelo

oração da próxima sexta-feira, que começa 

às 19h30, de forma presencial

lembrar que a direção do culto será 

e da UMEC, mas ele é uma atividade da 

Igreja e, portanto, a participação dos 

demais membros é esperada naturalmente, 

inclusive com o 

exercício dos 

demais serviços e 

dons. 
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Santa
Será ministrada no domingo seguinte (6).O 

Dc.João Artur e a 

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). 

 

Cantinho

• Por nossas famílias (cônjuges, pais, mães 

e filhos). 

• Pela vida espiritual dos adolescentes da 

Igreja, para que sejam fortalecidos.

• Pelos líderes da Igreja, para que Deus 

lhes conceda sabedoria e discernimento.

• Pelo Brasil, para que venham dias 

melhores. 

• Pela saúde do pastor Renato Arruda, da 

IEC de São Fidélis (RJ)

• Pela saúde do Sandro (filho de uma 

cliente da Mary), internado por causa da 

covid-19. 

• Em gratidão a Deus pela vida do pequeno 

Heitor, que obteve alta hospitalar na 

última sema, mas ainda segue sob 

observações. Oremos pela saúde dele.

• Pela saúde da Perene (RJ), irmã do 

Ladário, em processo de quimioterapia.

• Pelo Pr. Aderson (CM Aracruz

vida, sua família, seu ministério.

• Pelo Pr. Diógenes (CM Jequié

vida, sua família, seu ministério.

• Pelo Pr. Richard (PV Hungria): sua vida, 

sua família, seu ministério.

de 2021 

Santa Ceia 
domingo seguinte (6).O 

e a Dca. Kelenserão os 

responsáveis pela preparação da mesa. 

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” 

Cantinho da Oração 

“E tudo o que pedirem 

em oração, se crerem, 

vocês receberão.” 

(Mt 21.22). 
 

Por nossas famílias (cônjuges, pais, mães 

a espiritual dos adolescentes da 

, para que sejam fortalecidos. 

Pelos líderes da Igreja, para que Deus 

lhes conceda sabedoria e discernimento. 

Brasil, para que venham dias 

pastor Renato Arruda, da 

IEC de São Fidélis (RJ), com covid-19. 

Pela saúde do Sandro (filho de uma 

cliente da Mary), internado por causa da 

Em gratidão a Deus pela vida do pequeno 

Heitor, que obteve alta hospitalar na 

última sema, mas ainda segue sob 

observações. Oremos pela saúde dele. 

saúde da Perene (RJ), irmã do 

, em processo de quimioterapia. 

Pelo Pr. Aderson (CM Aracruz-ES): sua 

vida, sua família, seu ministério. 

Pelo Pr. Diógenes (CM Jequié-BA): sua 

vida, sua família, seu ministério. 

Pelo Pr. Richard (PV Hungria): sua vida, 

sua família, seu ministério. 
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• Pelo Pb. Cléber (IEC Vale Encantado): sua 

vida, sua família, seu estudo e ministério.

Siga-nos nas redes sociais e compartilhe
 

   
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco 

Informativo – Ano V – Nº 17/21, de30de maio de 20
 

Pelo Pb. Cléber (IEC Vale Encantado): sua 

vida, sua família, seu estudo e ministério. 

compartilhe! 
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ESCALAS (“Servi ao Senhor com alegria” – Sl 100.2) 
Ofícios Hoje Quarta Sexta Próx. Domingo 

Oficial de plantão Bruna – Dca. Marina Dc. João Artur 

Dirigente da manhã Ladário   Jacqueline 

Dirigente da noite Dca. Kelen Pr. Albert 

(on-line) 
UAC e UMEC 

Pr. Albert 

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

Oper. de som* Carlinhos – Voluntário Lucas/Djalma 

Oper. de multimídia* Ana Luíza – Voluntário Vivian 

Recepção Mariza – Dc. Luiz Dca. Níceas 

Intercessão 
(aos domingos, no 

gabinete) 
18h: Irã 

18h15: 

Mary 

18h30: 

Flávia 

18h45: 

Mylena 
19h: Bruna 

19h15: 

Vívian 

*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) 

Maio 30 12h Almoço (UAF) 

Junho 

3 - Corpus Christi 

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) 

16 - Domingo da Igreja Perseguida (https://www.portasabertas.org.br/dip) 

19 10h30 Reunião da ARCCA (São Matheus) 
 

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). 

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. 
 



 

Pb. Francisco Cléber: IEC Vale Encantado-ES (tel.: (27) 99607-0268). 
 


