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O Reino dos Céus e os Súditos do Rei 

Nos versículos 12 a 25 do capítulo 4 do 
seu evangelho, Mateus nos situa na fase 
inicial do ministério público de Jesus. Nesse 
período, o Senhor convoca seus primeiros 
discípulos, e “numerosas multidões o 
seguiam” (v. 25). Ainda hoje, Cristo convoca 
novos seguidores para realizar a vontade do 
Pai entre nós. Será você também um desses 
discípulos? O Rei pode contar com você 
entre os seus súditos? 

A mudança para Cafarnaum (v. 13). 
Deve chamar nossa atenção o deslocamento 
de Cristo para a região dos gentios (v. 15) em 
vez de ir para Jerusalém, centro da religião 
de Israel. Por que será? Ele fez isso para 
cumprir a profecia de Is 9.1-2: “Mas para a 
terra que estava aflita não continuará a 
escuridão. Deus, nos primeiros tempos, 
tornou desprezível a terra de Zebulom e a 
terra de Naftali, mas, nos últimos tempos, 
tornará glorioso o caminho do mar, além do 
Jordão, Galileia dos gentios. O povo que 
andava em trevas viu grande luz, e aos que 
viviam na região da sombra da morte 
resplandeceu-lhes a luz”. E, ainda, por causa 
da rejeição que sofrera em Nazaré (Lc 4.28-
31), que quase custou sua vida! 

A essência da pregação de Jesus (v. 17). 
Cristo começou e terminou seu ministério 
com a mesma ênfase: “Arrependam-se, 
porque está próximo o Reino dos Céus” (cf. 
Lc 24.46-48). Sua mensagem fazia coro com 
a pregação de João Batista (cf. Mt 3.2), que 
foi preso e assassinado por se posicionar 
contra o pecado de Herodes (cf. Mt 14.3-4). 
Hoje em dia, na era do pastor-coach, do 
pregador-animador de auditório e dos 
embalos de sábado (ou domingo mesmo) à 
noite, está ficando raro ouvirmos 
mensagens com essa tônica. 

A convocação dos primeiros discípulos 
(vs. 18-22). Pedro, André, Tiago e João eram 
pessoas simples. O reino dos céus não é 
exclusividade de gente ilustre. O que o Rei 
procura são pessoas que se disponham a ser 
transformadas e usadas para a glória de 
Deus. Note que a iniciativa do chamado é do 
próprio Rei (v. 19). É dele também a 
promessa de transformação da vida dos que 
se dispõem a segui-lo. Todavia os que 
recusam o convite e a mudança propostos 
pelo Rei vão ficando para trás, fora do 
ambiente maravilhoso do Reino e privados 
da gloriosa presença do Rei. 

Quando a igreja, após um período de 
insistência, entrega tais pessoas à própria 
sorte e se volta para quem realmente está 
sedento e faminto pela Palavra de Deus, 
ainda há quem critique essa atitude. Porém 
foi exatamente isso que Cristo fez e orientou 
seus discípulos a fazer (cf. Mt 10.14-15). 

As pessoas não gostam quando a igreja 
prega contra o pecado delas. As pessoas se 
emocionam, gritam, pulam, aplaudem, 
choram, rodopiam e fazem tantas outras 
quando o pregador filosofa, fala que “Deus é 
amor”, diz que “você é cabeça e não calda”, 
promete dinheiro, fama e “só vitória” para 
os dias vindouros. Jesus voltará para 
estabelecer definitivamente seu Reino. Você 
tem certeza de que participará dele? 

Resta saber quem está disposto a ser 
súdito desse Reino e a seguir o Rei. Jesus 
valorizou e ainda valoriza todos os que se 
colocam em suas mãos. Você tem essa 
disposição? Esse é o desafio do texto para 
cada um de nós. 
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Rua Afrânio Peixoto, nº 10 – Soteco – Vila Velha/ES 
CEP 29106-130 – CNPJ 28.564.425/0001-42 

(27) 9 9246-0991 – iecsoteco@gmail.com 
Fundada em 30/01/1957 – Filiada à UIECB 

mailto:iecsoteco@gmail.com


Boletim Informativo – Ano VI – Nº 32/22, de 7 de agosto de 2022 
 

 
Atenção! É hoje o almoço organizado pelos 
adolescentes e dos pré-adolescentes. 

Em função disso, segue abaixo a distribuição 
de funções dessa galerinha para que tudo 
transcorra em boa ordem: 

• Organização: Guilherme, Malcon, 
Jhemerson, Antony e Nick. 

• Auxiliares de cozinha: Marcela, Evelyn e 
Ana Luiza.  

• Caixa: Mariana Soares. 

• Tesoureiro: Henrique. 

• Divulgação: Rafael. 

• Vendas: Elisa, Maria Luíza e Bruna. 

• Sorteio: Sofia e Lia. 

• Responsáveis pela marmita: Beatriz e 
Bárbara. 

• Bebidas e doces: Nicole e Milena. 
 

Batismo e Recepção de Membros 
Hoje à noite, durante o culto, serão 
batizadas as nossas jovens irmãs Ana Luíza 
Martins Coutinho e Evellyn Campos Vidigal. 
Também serão efetivamente recebidas em 
nosso rol de membros. Esta Igreja agradece 
a Deus pela vida de ambas e deseja que os 
ministérios delas entre nós sejam frutíferos, 
para a glória do Senhor. Sejam bem-vindas 
em nome de Jesus! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Será ministrada hoje, durante o culto 
noturno. O Dc. João Artur e o Dc. José 
Francisco estão responsáveis pela 
preparação da mesa. Para 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” (1Co 11.28-29). 
 

 
Na próxima quarta-feira, às 19h30, daremos 
continuidade a mais uma série de estudos 
bíblicos: O trabalho de videira. 

Trata-se do módulo 2 do programa do curso: 
Uma igreja simplesmente discipuladora. 

Anote aí: Aula 3 – O que é um discípulo? 
(continuação). 

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

Sexta-Feira da Família 
Na próxima sexta-feira (12), os trabalhos 
estarão suspensos nesta Igreja a fim de 
promovermos um momento agradável entre 
você e sua família. Aproveite e desfrute! 

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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BAZAR 
Promovido pela União Auxiliadora Feminina 
(UAF), ocorrerá no próximo sábado (13), a 
partir de 8h, em nossa Igreja. Procure a Dca. 
Carmozina e saiba mais a respeito do 
evento. 
 

ARCCA 
A próxima reunião da nossa associação 
regional ocorrerá no sábado seguinte (13), a 
partir de 10h30, na Serra. Ore por isso! 

A fim de nos organizarmos e otimizarmos os 
custos, os interessados em participar do 
encontro devem se manifestar diretamente 
ao pastor até quarta-feira (10), no 
encerramento do culto. 
 

Oficinas de Culinária 
Promovidas pelo Departamento de Ação 
Social (DAS), a 2ª oficina ocorrerá no 
próximo sábado (13), às 14h. Dê seu nome 
para Mary, Mylena ou Flávia e venha 
aprender a fazer comidas maravilhosas para 
você, sua família e, ainda, para 
comercializar. Inscrição: 1 kg de alimento 
não perecível. 
 

Eleições Eclesiásticas 
Até dia 14/08, o Corpo de Oficiais deverá 
apresentar ao pastor as indicações para os 
cargos que serão preenchidos por meio de 
votação em assembleia extraordinária, de 
acordo com o que já foi anunciado. 
 

Projeto Despertar para a Vida 
Previsto para ocorrer no 2º domingo de cada 
mês, no horário da Escola Dominical, o 
próximo encontro será adiado para o 3º 
domingo em virtude do Dia dos Pais, que 
será observado pela nossa Igreja. Fiquemos 
todos atentos para as providências 
decorrentes. 

Domingo Missionário 
Será no próximo domingo, quando 
recolheremos ofertas específicas para 
emprego na área de evangelismo e missões. 
Estejamos preparados! 
 

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

• Pelas eleições desta Igreja, que ocorrerão 
em setembro. 

• Pela saúde da Dca. Izabel. 

• Pela saúde do Henrique. 

• Pela saúde do irmão Irã. 

• Pela saúde da Dca. Carmozina. 

• Pela saúde da Jacqueline. 

• Pela saúde da Selma. 

• Pela saúde da Sra. Lia (irmã da Dca. 
Carmozina). 

• Pela saúde da Sra. Zelina (tia da Dc. José 
Francisco). 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

 

Pequenos Grupos 

PG 1 – Eduardo e 
Ana Lúcia 

PG 2 – Djalma e 
Vívian 

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! 
 

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. Kelen Dc. Rafael 

Sexta-Feira da 
Família 

(sem atividade na 
Igreja) 

Dc. João Artur 

Dirigente da manhã Ladário  Ladário 

Dirigente da noite 
Pr. Albert Dc. Rafael 

Dca. Izabel 

Pregador(a) da noite Pr. Albert 
Oper. de som* Carlinhos Voluntário Mariana 

Multimídia* (transm./proj.) Luciana M/Guilherme Vívian/Marcela Vívian/Ana Luísa 

Recepção Mariza Cloves Luciana Moraes 
Intercessão (aos domingos, 

no gabinete) 18h: Tony 
18h15: 

Marcela 
18h30: 
Nicoly 

18h45: 
Mylena 

19h: Dca. 
Izabel 

19h15: 
Djalma 

*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) 

Agosto 

12 - Sexta-Feira da Família 

13 

8h Bazar (UAF) 

10h30 Reunião da ARCCA (Serra) 

14h Oficina de Culinária (DAS) 

14 
- Dia dos Pais 

- Domingo Missionário 

19 - Dia da Denominação (167 anos)1 

20 14h Oficina de Culinária (DAS) 
 

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 
9 Nicolas Lira Escodino de Albuquerque 

13 Gilmar e Luciana Soares (casamento) 

16 Gabriel Soares Farias Merlo 
18 Mary Ellen Calixto Teixeira Soares 

26 Bárbara Oliveira 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: 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). 
 

 
1 No dia 19 de agosto de 1855, em Petrópolis (RJ), o casal Robert Reid Kalley e Sarah Poulton Kalley iniciou a primeira Escola Bíblica 
Dominical do Brasil em língua portuguesa, o que deu origem à Igreja Evangélica Fluminense. 

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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