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Quase salvo, porém totalmente 
perdido (Mt 19.13-30) 

“Mestre, que farei eu de bom, para alcançar 
a vida eterna?” (v. 16) 

O contexto e a organização dos relatos 
parecem nos dizer que a intencionalidade de 
Mateus também é comparar a singeleza e a 
sinceridade de uma criança, a quem 
pertence o “reino dos céus”, com a 
hipocrisia de alguém que tem o coração 
dividido diante de Deus (cf. vs. 16-24). 

UM RELIGIOSO, MAS NÃO UM 
REGENERADO. O homem que se ajoelhou 
(Mc 10.17) diante de Jesus era mais um 
religioso entre a multidão. Ele demonstrou 
reverência pela autoridade de Jesus ao 
chamá-lo de Mestre (v. 16). Ao considerar 
Jesus “Bom” (Mc 10.17, Lc 18.18), 
demonstrou apreciação pelo caráter de 
Cristo. O v. 20 diz que aquele homem era 
conhecedor e praticante da Lei. Mas o v. 21 
traz uma informação surpreendente e, ao 
mesmo tempo, preocupante para cada um 
de nós. Jesus indicou que aquele homem 
ainda tinha uma pendência espiritual. 
Alguma coisa ainda lhe faltava. Em outras 
palavras, aquele homem não tinha 
experimentado o novo nascimento, embora 
adotasse uma postura religiosa diante do 
Filho de Deus. Também é interessante notar 
que o texto nos permite inferir que, no 
fundo, o próprio homem não estava tão 
seguro quanto à sua salvação (v. 16). 

UM HOMEM IMPORTANTE (Lc 18:18), 
MAS COM O CORAÇÃO DIVIDIDO. No v. 21, 
como uma flecha na mão de um arqueiro 
eficiente, a proposta de Jesus atingiu em 
cheio o ponto crucial da vida daquela 
pessoa: o coração, fonte dos sentimentos 
mais íntimos, os quais só Deus é capaz de 

conhecer e revelar, inclusive para nós 
mesmos. No v. 22, a reação daquele homem 
expôs um coração dividido. Note que ele não 
disse nada, mas sua atitude o denunciou. 

A REAÇÃO DOS DISCÍPULOS. O v. 25 
indica uma compreensão equivocada sobre 
a salvação. Se o jovem rico era um homem 
religioso, importante na sociedade e 
cumpridor da Lei de Moisés e mesmo assim 
não estava salvo, qual homem então poderia 
se salvar? “O que mais ele deveria fazer para 
herdar a vida eterna?” – deviam ter 
pensado. O v. 27, que registra a fala de 
Pedro, revela também uma visão distorcida 
da vida cristã.  

AS LIÇÕES DE JESUS. 1ª – (vs. 23-24) – 
Deus não aceita um coração dividido. Muitas 
pessoas ainda acham que podem servir a 
Deus com o coração dividido. Para essas 
pessoas, o próprio Deus diz: “Vocês me 
procurarão e me acharão quando me 
procurarem de todo o coração. Eu me 
deixarei ser encontrado por vocês...” (Jr 
29:13-14). 2ª (v. 26) – A salvação é 
concedida pela graça de Deus, mediante a fé 
que o pecador exerce em Jesus e 
evidenciada por meio de novas atitudes 
perante o mundo: “Pois vocês são salvos 
pela graça, por meio da fé, e isto não vem de 
vocês, é dom de Deus; não por obras, para 
que ninguém se glorie. Porque somos criação 
de Deus realizada em Cristo Jesus para 
fazermos boas obras, as quais Deus 
preparou antes para nós as praticarmos” (Ef 
2:8-10). 3ª (vs. 28-29) – Jesus garantiu a seus 
discípulos que qualquer pessoa que o seguir 
jamais perderá o que é verdadeiramente 
importante, quer nesta vida, quer na vida 
eterna. Deus recompensara cada um. O 
Senhor jamais desamparará um servo seu. 
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Assembleia de Membros 
Algumas deliberações 
ocorridas em nossa 
última reunião: I) 
conter o jogo de bola 
no salão anexo; II) 
restringir a degustação 
de alimentos no 

templo durante o período de culto; III) 
aprovar a prestação de contas da Igreja 
referente a dezembro/2020; IV) 
reprogramar o retiro para o período de 12 a 
15/11/2021 (obviamente, observando as 
possíveis determinações e/ou orientações 
das autoridades locais sobre saúde pública 
na ocasião); V) adquirir uma mesa de som 
digital e outros equipamentos relacionados 
à operação dela; VI) Admitir no rol de 
membros Flaviane Iglésia (por transferência 
da IEC Brasília-DF) e Mariana Gualandi (por 
batismo em data a ser confirmada); VII) 
desligar do rol de membros a irmã Tânia, por 
ter sido transferida para a IEC Belo 
Horizonte-MG. 
 

Semana de Oração 
Começará amanhã mais 
uma semana de oração 
no templo. Jesus deu-
nos diversos exemplos e 
várias orientações sobre 
oração. Será que você 
não tem nenhum 
motivo para orar 
também? Reflita e venha orar conosco 
diariamente, a partir de 19h30. Eis as 
escalas: 

• Dirigentes: Dca. Níceas (2ª); Jacqueline 
(3ª); Cloves (4ª); Ladário (5ª); Bruna (6ª). 

• Recepcionistas: Dc. José Francisco (2ª); 
Dc. Rafael (3ª); Dca. Regina (4ª); 
Saturnino (5ª); Tony (6ª). 

Manhã de Consagração 
Não ocorrerá na próxima terça-feira em 
virtude da Semana de Oração. Mas será 
retomada na semana seguinte. Programe-se 
para participar e 
buscar a Deus 
conosco, logo cedo, 
e consagrar sua 
vida e seu dia a Ele. 
 
 
 

Estudo Bíblico 
Não ocorrerá na 
próxima quarta-
feira em virtude 
da Semana de 
Oração. Mas será 
retomado na 
semana seguinte. 

Fique atento e participe conosco do estudo 
da Palavra de Deus para sua edificação. 
 

Escola Dominical 
Nosso DERP está programando uma Escola 
Bíblica na praia para o próximo sábado, a 
partir das 18h. Trata-se de uma “aula extra” 
para sintetizar e concluir a série atual de 
lições da classe dos adultos. O irmão Ladário 
tem mais detalhes sobre o assunto. Fique 
atento aos avisos. Você também pode 
procurá-lo em particular para outros 
esclarecimentos. Participe! 
 

Santa Ceia 
Será no próximo 
domingo, durante 
o culto noturno. 
O Dc. José 
Francisco e a Dca. 
Marina são os 
responsáveis pela 
preparação da mesa. “Examine-se o homem 
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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” (1 Co 11:28-30). 
 

Intercessão no Gabinete 
Os irmãos que participam desse serviço aos 
domingos devem efetivamente cumprir o 
propósito dele: interceder pelo culto (orar 
pelo pregador, pelo dirigente, pelos 
participantes etc.). Atividades estranhas a 
essas que foram exemplificadas durante o 
período de intercessão estão 
completamente desvirtuadas do propósito 
da Igreja. Pense nisso antes de se dirigir ao 
gabinete para orar. Caso você não se sinta 
bem em interceder 15 minutos pelo culto 
aos domingos, solicite ao pastor ou à Dca. 
Níceas (supervisora das escalas) a retirada 
do seu nome da lista. 
 

Oficial de Plantão 
Esse serviço também é importante para o 
bom andamento das demais atividades da 
Igreja. Afinal, não temos zelador para abrir e 
fechar nossas instalações durante os dias de 
culto. O pastor solicita aos que concorrem à 
escala rigorosa atenção aos horários e às 
demais peculiaridades da função, que 
constam inclusive no Regimento Interno. O 
Corpo de Oficiais de uma igreja é o primeiro 
a dar exemplo de um bom desempenho do 
serviço cristão. 
 

Retirada de Material 
Todo e qualquer material da Igreja, antes de 
ser dela retirado, dever ser anotado no livro 
protocolo que fica sob responsabilidade da 
Diretoria, a quem cabe administrar o 
patrimônio da Igreja, conforme consta no 
nosso Estatuto. Isso também se aplica a 

utensílios de cozinha, por exemplo. 
Emprestar é um prazer, mas devolver é um 
dever. Ajude a liderança da Igreja a manter 
nosso patrimônio em boa ordem. 
Precisando de algo, você pode procurar o 
secretário de patrimônio, a secretária ou o 
pastor para proceder ao devido registro de 
saída e devolução do material, equipamento 
ou utensílio. Colabore! 
 

Cozinha 
A cozinha é nossa! E a responsabilidade de 
preservá-la limpa e organizada também é de 
todos. Embora tenhamos um serviço 
terceirizado de limpeza e conservação, a 
limpeza e conservação de toalhas, panos de 
pratos, panelas e utensílios afins não fazem 
parte do contrato. Portanto cabe a nós nos 
unirmos para manter tudo a bom termo. 
Usou, sujou, limpou, guardou! 
 

Cantinho da Oração 
• Em gratidão a Deus pelos bons resultados 

do tratamento de saúde do jovem Davi, 
que ainda carece de intensos cuidados. 

• Pela saúde da Margarida, que vem 
realizando exames e deverá passar por 
cirurgia em junho. 

• Pela saúde da Sra. Amelinha (irmã da 
Margarida), que hoje passou por cirurgia 
na perna. 

• Pela saúde do Sr. Paulo (pai do Carlinhos), 
com debilidades no funcionamento do 
coração. 

• Pela saúde da Sra. Lamir (irmã de um tio 
do Bonates), em virtude de complicações 
no fígado. Está fazendo hemodiálise. 
 

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


Boletim Informativo – Ano V – Nº 9/21, de 28 de fevereiro de 2021 
 

 

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

Oficial de plantão Dca. Izabel Dca. Marina Dc. João Artur Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da manhã Ládário   Ladário 

Dirigente da noite Pb. Pedro Júnior 
Cloves Bruna Pr. Albert 

Pregador(a) da noite Matheus 
Oper. de som* Carlinhos Djalma Voluntário? Carlinhos 

Oper. de multimídia* Guilherme Semana de Oração Vívian 

Recepção Sidneia Dca. Regina Tony Vanusa 
Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

18h: Ana 
Luíza 

18h15: 
Saturnino 

18h30: 
Vívian 

18h45: 
Bruna 

19h: Eliane 
19h15: 

Luciana M. 
*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) 

Março 

1º a 5 19h30 Semana de Oração 

6 18h Escola Bíblica na praia (DERP) 

7 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina pró-retiro 

8 - Dia Internacional da Mulher 

9 8h Consagração (Dca. Izabel) 

13 
- Dia do Adolescente Congregacional 

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

14 
- Domingo Missionário 

12h Almoço Missionário 
 

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 

28 Luzia Martins 

ANIVERSARIANTES DE MARÇO 

3 Ladário e Dca. Izabel (casamento) 

5 
Lisy Anne 

Evelyn 

11 
Henrique 

Stela 
13 Luciana Moraes 

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: Palavra da Vida na 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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