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O pacto da traição 

(Mt 26.1-16) 

O cap. 26 é uma espécie de linha 
divisória no ministério de Jesus. Tendo 
praticamente completado sua atividade 
como mestre e discipulador (v. 1; cf. 7.28; 
11.1; 13.53; e 19.1), agora o Senhor passa a 
percorrer o caminho que, em poucos dias, o 
levará ao sacrifício na cruz do Calvário (v. 2). 

Jesus já havia anunciado seu sacrifício 
outras 4 vezes no evangelho de Mateus: 
12.38-42; 16.21-28; 17.22-23; e 20.18-19. Ao 
que parece, os discípulos não deram a 
devida atenção a esses avisos, até que se 
depararam com a inevitável realidade da 
cruz. Como discípulos de Cristo, precisamos 
permanecer atentos a tudo o ele diz, afinal 
essa é a vontade do Pai: “...Este é o meu 
Filho amado, em quem me comprazo; a ele 
ouvi” (Mt 17.5); “As minhas ovelhas ouvem 
a minha voz; eu as conheço, e elas me 
seguem” (Jo 10.27). 

A respeito dessa etapa de transição no 
ministério de Jesus, três atitudes me 
chamam a atenção. Em primeiro lugar, a 
atitude das autoridades do povo judeu (vs. 
3-5), que continuava submissa ao domínio 
do Senhor do universo. Deus é soberano e 
controla o curso da história (v. 2), mesmo a 
contragosto de algumas pessoas (v. 3-5). 
Leia: “Por isso, o Pai me ama, porque eu dou 
a minha vida para recebê-la outra vez. 
Ninguém tira a minha vida; pelo contrário, 
eu espontaneamente a dou. Tenho 
autoridade para entregá-la e também para 
reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai” 
(Jo 10.17-18). A morte de Cristo não foi um 
evento casual (cf. Êx 12; 1Co 5.7). 

Em segundo lugar, a atitude da mulher 
[Maria?] que ungiu Jesus (v. 7), que 
expressou seu profundo amor e sua intensa 

devoção, ao contrário da atitude perversa 
de outras pessoas. Jesus conhece nossa 
intenção, não há como disfarçar diante dele: 
“Este povo honra-me com os lábios, mas o 
seu coração está longe de mim” (Mt 15:8). A 
atitude daquela mulher causou indignação 
até nos discípulos (v. 8), pois não estavam 
ainda tão convictos de renunciar tudo por 
Cristo (v. 9), ao contrário dela. Reflita na 
extensão deste versículo; “...Digno é o 
Cordeiro que foi morto de receber o poder, 
a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a 
glória e o louvor” (Ap 5.12). Jesus merece o 
melhor da sua Igreja (isso às vezes é 
custoso!). Leia outra passagem bíblica: 
“Honre o Senhor com todos os seus recursos 
e com os primeiros frutos de todas as suas 
plantações; os seus celeiros ficarão 
plenamente cheios, e os seus barris 
transbordarão de vinho” (Pv 3.9-10). 

Finalmente, a atitude de Judas 
Iscariotes (vs. 14-16). Talvez seja a mais 
surpreendente de todas, pois ele conviveu 
com Jesus durante os anos do seu 
ministério, mas o traiu. Traição significa 
quebra de lealdade. Judas trocou Jesus por 
dinheiro. Há pessoas que trocam o 
evangelho pelo mundo (2Tm 4.10, 14-15). 
Espero que você não seja uma delas. 

Ao concluir esta breve reflexão, 
gostaria de lhe dizer ainda o seguinte: a) 
curve-se à soberania de Deus (não adianta 
lutar contra o Senhor dos senhores); b) 
tribute a Jesus honra, louvor e adoração (seu 
melhor culto!); c) não troque Jesus por nada 
neste mundo; e d) cuidado com pessoas que 
se disfarçam de ovelhas, mas são como 
lobos devoradores. 
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Assembleia de Membros 
No próximo dia 25, teremos assembleia-
geral extraordinária em nosso templo, a 
partir das 9h, com vistas às eleições para o 
biênio 2023-2024. 

São estes os cargos e/ou ofícios que serão 
submetidos à decisão da Igreja, de acordo 
com nossos Estatuto e Regimento Interno: 

• pastor-presidente; 

• demais membros do corpo de Oficiais 
Eclesiásticos; 

• demais membros da Diretoria 
Administrativa; 

• diretores dos Departamentos; e 

• membros do Conselho Fiscal. 

Os membros votantes estão convocados a 
participar da reunião, de acordo com o que 
dispõe o Estatuto em vigor. 

As ausências por motivos justificáveis 
deverão ser informadas também à luz do 
que prevê o mesmo documento. 
 

Uniões 
Todas as Uniões desta Igreja têm até o final 
deste mês para promover suas eleições 
internas e submeter ao pastor os nomes 
para as respectivas diretorias no biênio 
2023-2024 (presidente(a), secretário(a) e 
tesoureiro(a)). Os atuais presidentes devem 
conduzir o processo com o auxílio dos 
demais membros da diretoria em exercício. 
 

Sr. Othoniel e Dª Stela 
Nossos amados irmãos em Cristo, que 
voltaram a residir no RJ, forma 
recepcionados no rol de membros da IEC 
Brás de Pina (RJ) no último dia 11. Fazemos 
votos de que o casal seja frutífero também 
em meio àquela igreja local. Temos a certeza 
de que serão bem cuidados por todos. Que 
Deus os abençoe! 

Dia da Esposa do Pastor 
Congregacional 

Foi observado no último dia 15, como ocorre 
anualmente em nossa denominação. Trata-
se de uma justa homenagem àquelas que 
precisam auxiliar seus respectivos maridos-
pastores na obra do Senhor, tendo muitas 
vezes também que abdicar de projetos 
pessoais pelo bem maior do Reino de Deus. 
Esta Igreja reconhece o valor de cada uma e 
parabeniza a todas, em especial a irmã 
Flávia, esposa do nosso pastor. Parabéns! 
 

Gratidão 
O Pr. Albert registra aqui também sua 
gratidão pessoal ao Senhor por preservar 
sua esposa ao seu lado e roga que seja assim 
enquanto viverem nesta terra. Flávia é uma 
mulher virtuosa, com atributos que, pela 
graça de Deus, não só complementam o 
ministério pastoral do seu esposo, como 
também a destacam como uma pessoa hábil 
e valorosa em diferentes áreas da imensa 
seara do Senhor. Obrigado, Deus! Obrigado, 
Flávia! 
 

 
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 5 – Quem faz discípulos? 
(continuação) 
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Você pode obter o material de apoio de cada 
estudo bíblico no site da Igreja, mas não 
deixe de participar das aulas. Clique aqui! 
 

Culto de Oração 
Ocorrerá na próxima 

sexta-feira, às 19h30, no 
templo. A UAF está 
responsável pela 
direção. O culto é uma 
atividade da Igreja e, 
portanto, a participação 

dos demais membros é 
esperada naturalmente, inclusive com o 
exercício dos demais serviços e dons. 
 

Ação Social 
Nosso DAS promoverá um evento em favor 
da comunidade do bairro no dia 29 de 
outubro, conforme já foi anunciado pela 
Mary. Nesse sentido, o departamento está 
aceitando doações para compor o lanche 
que será servido na ocasião. Se você puder 
ajudar, procure a diretoria do DAS. Eis os 
itens: salsicha; molho refogado; tomate; 
pimentão; cebola; pão; milho de pipoca; 
refrigerante. 
 

Retiro FEUAC/FEMEC 
As federações de adolescentes e jovens da 
nossa associação estão organizando um 
retiro para ocorrer de 2 a 4 de dezembro 
deste ano, no Sítio Catavento (Serra-ES). O 
local já é conhecido desta Igreja. O tema do 
retiro é Ide, e haverá louvor, adoração e 
comunhão. Você não pode ficar de fora! 
Valor da inscrição:R$ 180,00 (3 x R$ 60,00). 
Procure a Mariana. 
 

Notícias dos Campos 
Recebemos do Pr. Aderson o relatório de 
atividades do CM Aracruz (ES) referente ao 

mês de agosto. A correspondência foi 
compartilhada no grupo de membros da 
Igreja. Quem desejar ler o relatório em papel 
impresso pode solicitá-lo ao pastor Albert. 
 

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

• Pelas eleições desta Igreja, que ocorrerão 
em setembro, e pelos demais ministérios 
da Igreja, cujos cargos e funções passarão 
por novas designações para o próximo 
biênio. 

• Pelo nosso país, especialmente nesta 
época de eleições (1Tm 2.1-2). 

• Pela vida espiritual dos adolescentes da 
Igreja. 

• Por motivo de saúde: Carlinhos, 
Henrique, Dca. Carmozina, Flaviane. 

(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). 
 

Visitante, seja bem-vindo! 
Sua presença nos alegra. 

Volte outra vez!  

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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 Dc. João Artur Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da manhã Ladário   Assembleia 

Dirigente da noite Dca. Carmozina 
Dc. Rafael UAF 

Luís Eduardo 

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

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

Recepção Dca. Níceas Saturnino Dc. José Francisco Dca. Marina 
Intercessão (aos domingos, 

no gabinete) 18h: Flávia 
18h15: Dc. 

Marina 
18h30: Dc. 

José F. 
18h45: 

Dca. Kelen 
19h: 

Marcela 
19h15: 
Nicoly 

*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) 

Setembro 

20 a 23 - AGE UIECB (tratar dos artigos 23 a 100 do RI) 

25 9h Assembleia-Geral Extraordinária (eleições) 

30 
- Dia da Secretária 

19h30 Pequenos Grupos (cultos nos lares) 

Outubro 

2 
- Dia do Pastor Congregacional1 

18h Culto com Santa Ceia 

3 a 7 19h30 Semana de Oração 

8 
10h30 Reunião da ARCCA (São Matheus) 

19h Reunião da UAF 
 

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO 
2 Armezinda Lima Pereira 

5 Vanusa dos Santos Balista 

6 Dca. Maria Izabel E. de Albuquerque 

19 
Irisomar Fernandes Silva 

Sidneia Gratz Martins 

20 Vanúzia dos Santos Silva Bermudes 

28 Ana Lúcia Soares Bonates 

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 Em 2 de outubro de 1863, o Reverendo Robert Reid kalley foi empossado formalmente pastor da Igreja Evangélica Fluminense. 

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 

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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