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Ensinamentos da ressurreição de Jesus 

(Mt 28:1-15) 

A ressurreição de Cristo foi atestada 
tanto no céu quanto na terra, pelos anjos e 
pela humanidade: “Mas o anjo, dirigindo-se 
às mulheres, disse: — Não tenham medo! 
Sei que vocês procuram Jesus, que foi 
crucificado. Ele não está aqui; ressuscitou, 
como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. 
(...) E eis que Jesus veio ao encontro delas e 
disse: — Salve! E elas, aproximando-se, 
abraçaram os pés dele e o adoraram. Então 
Jesus lhes disse: — Não tenham medo! Vão 
dizer aos meus irmãos que se dirijam à 
Galileia e lá eles me verão” (vs. 5-6, 9-10). 

O apóstolo Paulo enfaticamente afirma 
essa mesma verdade, sendo ele mesmo 
testemunha ocular desse fato, além de 
muitas outras pessoas (1Co 15:3-8). Mas, 
apesar das evidências, há quem não acredite 
e tente negá-la a qualquer custo: “...alguns 
da guarda foram à cidade e contaram aos 
principais sacerdotes tudo o que havia 
acontecido. Reunindo-se eles em conselho 
com os anciãos, deram grande soma de 
dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: 
— Digam isto: ‘Os discípulos dele vieram de 
noite, enquanto estávamos dormindo, e 
roubaram o corpo’” (vs. 11-13). 

A verdade sobre a ressurreição de 
Cristo precisava ser compartilhada com 
coragem (vs. 7, 10), urgência (v. 7) e alegria 
(v. 8), embora houvesse ameaça de 
retaliação de alguns judeus e do império 
romano da época. Chama-me a atenção a 
disposição de certos discípulos, que se 
dispuseram a anunciar o Evangelho e suas 
virtudes mesmo sob o risco de morte. Reflita 
sobre a oração feita por eles: “agora, 
Senhor, olha para as suas ameaças e 
concede aos teus servos que anunciem com 

toda a intrepidez a tua palavra, enquanto 
estendes a mão para fazer curas, sinais e 
prodígios por intermédio do nome do teu 
santo Servo Jesus” (Atos 4:29-30). Ao que 
parece, era mais precisos para eles anunciar 
a Palavra de Deus do que viver sem poder 
fazer isso (cf. Jo:4). 

Na ressurreição, Cristo recuperou seu 
corpo físico: “E eis que Jesus veio ao 
encontro delas e disse: — Salve! E elas, 
aproximando-se, abraçaram os pés dele e o 
adoraram. Então Jesus lhes disse: — Não 
tenham medo! Vão dizer aos meus irmãos 
que se dirijam à Galileia e lá eles me verão” 
(vs. 9-10). Isso é bem diferente do ensino a 
respeito da suposta reencarnação. 
Semelhantemente, os genuínos discípulos 
de Jesus também terão um corpo físico na 
ressurreição. 

O Cristo ressurreto é digno de receber 
nossa adoração (v. 9), e somente ele, 
nenhuma criatura ou imagem: “Pois nele 
foram criadas todas as coisas, nos céus e 
sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam 
tronos, sejam soberanias, quer principados, 
quer potestades. Tudo foi criado por meio 
dele e para ele. Ele é antes de todas as 
coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do 
corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o 
primogênito dentre os mortos, para ter a 
primazia em todas as coisas” (Cl 1:16-18). 

A partir de hoje, espero que você nunca 
mais duvide da ressurreição de Cristo e creia 
naquilo que a Bíblia diz a respeito desse 
assunto. Minha outra esperança é que você 
sinta o desejo de compartilhar essa verdade 
com intrepidez, com urgência e alegria. 
Precisamos entender de uma vez por todas 
que Jesus Cristo é digno de receber nossa 
mais sincera adoração (Fp 2:10-11). 
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Novembro Azul 
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! 
 

Aracruz (I) 
Ontem, uma representação da IEC Soteco 
esteve reunida com os irmãos de Aracruz 
louvando e adorando a Deus. 

Na ocasião, pudemos nos confraternizar 
também com uma comitiva maior ainda da 
IEC Ponte Seca (RJ), que veio de lá em carros 
e um ônibus fretado especialmente para 
conhecer o trabalho local, fortalecer a 
comunhão fraternal e cooperar com a obra 
de Deus a partir daquela igreja. A IEC Soteco 
foi agraciada com a oportunidade de 
conduzir o período de louvor. 

Registramos aqui nosso agradecimento aos 
irmãos de Aracruz pela oportunidade de 
servir ao Reino. Parabéns à liderança local 
pela boa organização! 
 

Projeto Despertar para a Vida 
Ocorre hoje mais um encontro desse projeto 
sob a ministração da irmã Selma, no horário 
da Escola Dominical, envolvendo os juniores, 
pré-adolescentes e adolescentes. Fiquemos 
todos atentos para as providências 
decorrentes. 

Escola Dominical 
Funciona hoje com uma configuração 
diferenciada em virtude da realização do 
Projeto Despertar para a Vida. Fique atento 
aos avisos do nosso Departamento de 
Educação Religiosa para não se confundir. 
 

Domingo Missionário 
É hoje! Durante o culto noturno, 
recolheremos ofertas específicas em favor 
da manutenção dos trabalhos de 
evangelismo e missões realizados e/ou 
apoiados por esta Igreja. Missões precisam 
de gente que vá aos campos, que ore pela 
causa e que contribua com o sustento da 
obra. Em qual grupo você se encaixa? 

 

Dia de Missões Mundiais 
Nossa denominação também observa esse 
dia no 2º domingo de novembro. Aproveite 
a oportunidade para interceder pela obra e 
pelos obreiros, como também pelas vidas 
que ainda precisam ser alcançadas. Reflita: 
“Como, porém, invocarão aquele em quem 
não creram? E como crerão naquele de 
quem nada ouviram? E como ouvirão, se não 
há quem pregue? E como pregarão, se não 
forem enviados? Como está escrito: ‘Quão 
formosos são os pés dos que anunciam 
coisas boas!’” (Rm10:14-15). 
 

Cantina 
Hoje, após o culto noturno, em favor do 
Retiro 2023. Será servido um delicioso 
cheese egg burguer com refrigerante ou 
suco. Valor do lanche: R$ 9,00. 
 

Aracruz (II) 
Recebemos o relatório de outubro enviado 
pelo Pr. Aderson e compartilhado no nosso 
grupo de membros. Recomendamos a 
leitura atenta dele para que tomemos 

https://www.google.com/search?q=novembro+azul&oq=novembro+azu&aqs=chrome.0.0i131i433i512l7j69i57j0i131i433j0i131i433i512.3917j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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conhecimento do que Deus tem realizado 
por intermédio daqueles amados irmãos. 
 

Estudo Bíblico 
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 4: O 
Espírito Santo e a Natureza Humana de 
Cristo. 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, os trabalhos estarão 
suspensos nesta Igreja a fim de 
promovermos um momento agradável entre 
você e sua família. Aproveite e desfrute! 
Para sua inspiração, clique aqui! 
 

Noite de Louvor e Adoração 
Ocorrerá no próximo dia 26, 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. 
 

Confraternização da UAF 
Será no dia 10/12, na Pizzaria Império 
(Soteco). Encontro na Igreja: 18h30. 
Colaboração: R$ 20,00 + Amigo X 
(presentinho). Interessadas em participar 
devem falar com a Flávia até hoje. 
 

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, do Pr. Vanderli Lima Carreiro 
(eminente pastor congregacional), da 
Cecília, pela Sra. Margarida (mãe da 
Sandra). 

• Pela família da nossa irmã Selma. 

• Pelas viagens do Cloves e do Dc. José 
Francisco (e familiares). 

• Em gratidão pela transferência de local de 
trabalho da Ana Lúcia. 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 
 

Pequenos Grupos 

PG 1 – Eduardo e 
Ana Lúcia 

PG 2 – Djalma e 
Víviam 

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/para-sua-edificacao
https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
https://www.youtube.com/watch?v=rR7VdwraJQU
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


Boletim Informativo – Ano VI – Nº 46/22, de 13 de novembro de 2022 
 

 

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

Oficial de plantão Pb. Pedro Júnior Dc. João Artur 

Sexta-Feira da 
Família 

(sem atividade na 
Igreja) 

Dca. Izabel 

Dirigente da manhã Luciana  Ladário 

Dirigente da noite Matheus 
Pr. Albert 

Pr. Albert 

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

Multimídia* (transm./proj.) Luciana/Guilherme Evellyn (proj.) Dc. Rafael/Guilherme 

Recepção Flaviane Dc. Rafael Flávia 
Intercessão (aos domingos, 

no gabinete) 
18h: 

Evellyn 
18h15: 

Saturnino 
18h30: 
Eliane 

18h45: 
Albert Jr. 

19h: 
Matheus 

19h15: 
Carlinhos 

*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 

17 - Dia do Hinário Salmos e Hinos 

18 - Sexta-Feira da Família 

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 
 

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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