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O comissionamento da igreja 

(Mt 28:16-20) 

A relação entre o v. 16 e 1Co 15.6 é 
muito interessante. John MacArthur (Bíblia 
de Estudo MacArthur, 2010, pág. 1264) 
comenta que possivelmente não apenas os 
onze discípulos estavam presentes nessa 
aparição de Jesus Cristo ressurreto na 
Galileia. Ele diz que “esse parece ser o local 
mais provável para a grande reunião de 
discípulos que Paulo descreve” ao 
mencionar que o Senhor “foi visto por mais 
de quinhentos irmãos de uma só vez”. Essa 
ideia ganha força nas palavras de W. 
Wiersbe (Comentário Bíblico Expositivo: 
Novo Testamento, vol. I, 2006, págs. 139-
140). 

A “Grande Comissão”, como ficou 
conhecida a instrução de Jesus nesse ponto 
dos evangelhos sinóticos, não foi a última 
orientação de Jesus aos seus discípulos. Leia, 
por exemplo, Lc 24.44-53. Nos versos 49 e 
50, o Senhor disse: “...permanecei, pois, na 
cidade [Jerusalém], até que do alto sejais 
revestidos de poder. Então, os levou para 
Betânia...”. Ela também não é a mais 
importante ordem de Jesus para seus 
seguidores. Em termos de funcionalidade, 
ela ressalta o que Cristo requer da sua igreja 
como atividade evangelística e 
discipuladora. Feito esse esclarecimento, 
podemos nos perguntar: “Que aspectos esse 
comissionamento envolve?”. 

Autoridade (v. 18). Significa que Jesus 
tem direito de usar o poder. Mateus tem 
interesse de enfatizar a prerrogativa de 
Cristo de exigir obediência a suas ordens. 
Essa prerrogativa tem a ver, na prática, com 
o ensino da sã doutrina (Mt 7.29), a cura de 
enfermidades (Mt 8.1-13), o perdão de 

pecados (Mt 9.6), a expulsão de demônios 
(Mt 10.1), por exemplo. 

Funcionalidade (vs. 19-20). Os 
discípulos deveriam dar continuidade à 
tarefa de Jesus de fazer outros discípulos. 
Como? Batizando-os como foram batizados 
e ensinando-os conforme o que aprenderam 
de e com Cristo. Mas o que significa ser um 
discípulo? Um discípulo é uma pessoa 
apegada ao seu mestre e parecida com ele. 
Alguém que não apenas ouve o que o mestre 
ensina, mas que também pratica o que 
aprende. Um discípulo de Cristo é alguém 
que crê em Jesus, expressa sua fé nele sendo 
batizado, aprendendo Palavra de Deus, 
vivendo em comunhão com o Senhor e com 
seus irmãos (a igreja) e fazendo outros 
discípulos. 

Capacidade (v. 20). Cristo, por meio do 
Santo Espírito, é quem capacita seus 
discípulos para que cumpram seu 
comissionamento. O exemplo do apóstolo 
Paulo em Corinto (At 18.1, 8-11) é bem 
apropriado para entendermos isso: “Teve 
Paulo durante a noite uma visão em que o 
Senhor lhe disse: Não temas; pelo contrário, 
fala e não te cales; porquanto eu estou 
contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois 
tenho muito povo nesta cidade”. 

Amparada na autoridade de Cristo, a 
igreja deve cumprir suas funções com 
intrepidez e resiliência (cf. Mt 16.18). Você é 
discípulo de Jesus ou apenas membro de 
uma igreja? Na igreja que você congrega, o 
pastor é o “faz-tudo” ou outros discípulos o 
ajudam a realizar as atividades? Qual tem 
sido sua disposição para realizar a obra de 
Deus? 
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Trata-se de uma campanha realizada por 
diversas entidades no mês de novembro e 
dirigida à sociedade, especialmente aos 
homens, para conscientização a respeito de 
doenças masculinas, com ênfase na 
prevenção e no diagnóstico precoce do 
câncer de próstata. 

O câncer de próstata, tipo mais comum 
entre os homens, é a causa de morte de 
28,6% da população masculina que 
desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, 
um homem morre a cada 38 minutos devido 
ao câncer de próstata, segundo os dados 
mais recentes do Instituto Nacional do 
Câncer (Inca). Saiba mais clicando aqui! 
 

 
Funciona hoje com sua configuração normal 
e completa. Professores, a postos! Alunos, 
vamos estudar a Palavra de Deus! 
Lembrando que o culto começa às 9h. 
 

Missionária Elizabeth 
Enviou-nos mais uma cartinha de oração, 
referente ao mês de novembro, a qual foi 
compartilhada eletronicamente no grupo de 
membros da Igreja. 

Nela, nossa irmã compartilha os momentos 
de sua chegada a Diamantina-MG, o 
estabelecimento em sua nova residência, o 
contato inicial com a vizinhança, as 
primeiras oportunidades de evangelização, 
seus desafios, suas perspectivas e 
necessidades. 

Leia a correspondência; ore por ela, sua 
família e seu ministério; e ajude como for 
possível. 
 

 
Na próxima quarta-feira, às 19h30, daremos 
continuidade à série de estudos bíblicos 
Pneumatologia: a pessoa e a obra do 
Espírito Santo. Anote aí o tema da aula 5: O 
Espírito Santo e o Corpo Místico de Cristo: a 
Igreja. 

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

 
Nossos cumprimentos a todos os jovens 
congregacionais, especialmente aos desta 
Igreja. Para reflexão: “...Jovens, eu lhes 

https://www.google.com/search?q=novembro+azul&oq=novembro+azu&aqs=chrome.0.0i131i433i512l7j69i57j0i131i433j0i131i433i512.3917j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao


Boletim Informativo – Ano VI – Nº 47/22, de 20 de novembro de 2022 
 

escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês 
a Palavra de Deus permanece e vocês 
venceram o Maligno. Não amem o mundo 
nem o que nele há. Se alguém amar o 
mundo, o amor do Pai não está nele. Pois 
tudo o que há no mundo — a cobiça da 
carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos 
bens — não provém do Pai, mas do mundo” 
(1Jo 2:14-16). 
 

Pequenos Grupos 
Na próxima sexta-feira, às 

19h30, terá 
continuidade o 
trabalho com os PGs. 
Esperamos contar com 
sua presença, seu 

serviço e seu 
testemunho. 

Procure os líderes de cada grupo e se 
informe a respeito dos endereços dos locais 
dos encontros. 

Por enquanto sugerimos que os 
participantes sejam dispostos da seguinte 
forma, lembrando que a divisão não é rígida 
e pode haver variações. O mais importante é 
você ser acolhido e participar regularmente 
de um PG que lhe seja mais acessível: 

PG 1 – Eduardo e 
Ana Lúcia 

PG 2 – Pr. Albert e 
Flávia 

Soteco - Santa Inês - 
Divino - Ilha dos 
Aires - São Torquato 

P. da Costa - Itapuã 
- Itaparica - Santa 
Mônica - Cocal - N. 
México - R. Sereia 

Acesse nosso site e saiba mais. Clique aqui! 
 

Noite de Louvor e Adoração 
Ocorrerá no próximo sábado, nesta Igreja, a 
partir das 19h. Agende essa data, divulgue e 
convide outras pessoas também! Para mais 
informações, converse com o Luís Eduardo. 
 

Transição 
O encerramento de mais um ciclo de 
trabalho se aproxima. A partir de 2023, 
teremos nova composição em alguns 
setores da Igreja. 

Diante dessa perspectiva, o pastor solicita 
que os responsáveis por Departamentos, 
Uniões e Assessorias, bem como a Diretoria 
Administrativa e o Conselho Fiscal 
procedam, no que couber, a suas prestações 
de contas, seus relatórios, criteriosa 
avaliação de objetos, utensílios e outros 
materiais sob sua responsabilidade e 
alocados nas dependências da Igreja até a 
assembleia de dezembro, com o intuito de 
mantermos toda a Igreja em boa ordem, 
pois isso coopera com nosso bom 
testemunho perante Deus e as pessoas. 
 

Reunião 
Hoje, após o culto noturno, no gabinete 
pastoral, com os diretores e presidentes (ou 
seus representantes) eleitos para o próximo 
biênio do DERP, DAS, DEM, UAF e UHEC. 
 

Cantinho da Oração 
“Orem continuamente” (1Ts 5:17 NVI). 

• Pela saúde do Marcos Ian (sobrinho da 
Flávia, no RJ), da Dca. Carmozina, da Dª 
Lurdes, da Selma, do Sr. Marcos Gomes 
(amigo do Bonates). 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

 

Redes Socias 

IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco 

 

Contribuições 
Sicoob: agência 3008, conta corrente 
170.875-9. Pix: 28564425000142 (CNPJ).  

https://www.iecsoteco.com/pequenosgrupos-pg
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 Dca. Izabel Dc. José Francisco 

Pequenos Grupos 
(cultos nos lares) 

Dca. Kelen 

Dirigente da manhã Ladário  Ladário 

Dirigente da noite Pr. Albert 
Pr. Albert 

Dca. Kelen 

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

Multimídia* (transm./proj.) Dc. Rafael/Guilherme Víviam/Evellyn Víviam/Ana Luísa 

Recepção Flávia Tony Dca. Níceas 
Intercessão (aos domingos, 

no gabinete) 
18h: 

Luciana 
18h15: 
Ladário 

18h30: 
Mariana 

18h45: 
Mary 

19h: Irã 
19h15: 

Luzia M. 
*Comparece aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

EXPEDIENTES 
Domingo Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 1ª Semana do Mês 

Escola Dominical: 9h 
M. Louvor (ensaio): 10h30 

Culto: 18h 

Estudo Bíblico: 
19h30 

Oração (templo) 
ou PGs (lares): 

19h30 

Coral de Violão: 
15h 

Semana de Oração: 
19h30 

 

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

Novembro 

23 - Dia do Jovem Congregacional 

25 19h30 Pequenos Grupos (cultos nos lares) 

26 19h Noite de Louvor e Adoração 

27 - Dia do Homem Congregacional 

Dezembro 

3 
8h Mutirão de Limpeza (coordenação: Flávia) 

14h Tarde de Oração (UAF) 

4 18h Culto com Santa Ceia 

5 a 9 19h30 Semana de Oração 

10 16h Reunião de Oficiais 
 

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 

11 Bruna Lopes de Oliveira Ribeiro 

13 Dc. Rafael e Dca. Kelen (casamento) 

19 Mariana Gualandi de Sá 
24 Carlos Humberto e Luciana (casamento) 

29 Maria Catrinque Salino 

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). 

Misª. Elizabeth Mattos: IEC Realengo-RJ (tel.: (21) 992678136; e-mail: lizcmattos@gmail.com). 

Pr. José Cláudio: Projeto IEC VIX-ES (tel.: (27) 99505-6021; e-mail: iecvixsemear@gmail.com). 
 

OFICIAIS ECLESIÁSTICOS EM ATIVIDADE 

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 ADMINISTRATIVA 

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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