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A crucificação de Jesus 

“Quando chegaram ao lugar chamado 
Caveira, ali o crucificaram com os 

criminosos, um à sua direita e o outro à sua 
esquerda.” (Lc 23:33) 

A crucificação de Jesus é um marco tão 
importante na história da humanidade, que 
em muito supera os acontecimentos 
narrados nos livros escolares de nossos 
estudantes. O evento é tão sublime, que 
deve ser comparado apenas com o seu 
nascimento, sua ressurreição e seu retorno. 

Em primeiro lugar, a crucificação que 
levou o Filho à morte foi o desfecho de uma 
vida de obediência ao Pai. Constatamos isso 
lendo o que se segue a seu respeito: 
“...embora sendo Deus, não considerou que 
o ser igual a Deus era algo a que devia 
apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo, 
vindo a ser servo, tornando-se semelhante 
aos homens. E, sendo encontrado em forma 
humana, humilhou-se a si mesmo e foi 
obediente até à morte, e morte de cruz!” (Fp 
2:6-8). Não houve fraqueza nem derrota da 
parte de Cristo, senão o cumprimento 
daquilo que já havia sido planejado na 
eternidade e anunciado pelos santos 
profetas de Deus (Is 53:10). 

Em segundo lugar, o fato de ter sido 
Jesus crucificado entre dois malfeitores – um 
impenitente; outro arrependido (Lc 23:39-
43) – representou a linha divisória entre 
aqueles que creem no Salvador da 
humanidade e aqueles que não creem. O 
primeiro grupo deposita no Messias a 
esperança de ser alcançado pela graça divina 
e ser redimido. O outro continua zombando, 
insultando e desprezando o sacrifício 
substitutivo de Cristo. 

A crucificação também serviu para que 
o mundo fosse avisado de que na cruz 
padecia o verdadeiro Rei dos Judeus. Foi 
essa a contribuição que, ironicamente, os 
romanos deram à história ao escrever a 
causa da morte de Cristo sobre a cruz, nas 
três línguas mais importantes do mundo na 
época, hebraico ou aramaico, grego e latim: 
“JESUS NAZARENO, O REI DOS JUDEUS” (Lc 
23:38; Jo 19:19-20). 

Foi na cruz que também nasceu uma 
nova família, fruto do amor e do cuidado de 
Deus (Jo 19:26-27). Hoje, essa família é 
conhecida como Igreja, corpo de Cristo, 
filhos de Deus, coerdeiros com Cristo. 
Portanto a cruz não é sinônimo de perda ou 
derrota, mas de vitória e triunfo. É bem 
verdade que a crucificação de Jesus “é 
escândalo para os judeus e loucura para os 
gentios” (1Co 1:23). No entanto, para os que 
creem, Cristo representa o poder e a 
sabedoria de Deus (1Co 1:24). 

Graças a Deus pela crucificação de 
Jesus, cujos efeitos não ficaram circunscritos 
ao próprio evento em si mesmo! Apenas 
alguns dias depois da sua morte, Cristo 
ressurgiu cheio de vida (Lc 24:6-7) para 
reassumir o poder e a glória que tinha junto 
ao Pai na eternidade. Ainda hoje sua história 
é contada entre nós, inclusive por meio de 
encenações, e sua volta é esperada 
ansiosamente por muitos. Enquanto ela não 
se concretiza, podemos ter a certeza de sua 
presença espiritual conosco, todos os dias, 
até a consumação de tudo (Mt 28:20). 
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Domingo Missionário 

 
Hoje, durante o culto noturno, 
recolheremos ofertas específicas para 
investimento nessa área. Para nossa 
meditação: “...vocês fizeram bem em 
participar de minhas tribulações. Como 
vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros 
dias no evangelho, quando parti da 
Macedônia, nenhuma igreja partilhou 
comigo no que se refere a dar e receber, 
exceto vocês; pois, estando eu em 
Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não 
apenas uma vez, mas duas, quando tive 
necessidade. Não que eu esteja procurando 
ofertas, mas o que pode ser creditado na 
conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é 
mais que suficiente. Estou amplamente 
suprido, agora que recebi de Epafrodito os 
donativos que vocês enviaram. Elas são uma 
oferta de aroma suave, um sacrifício 
aceitável e agradável a Deus. O meu Deus 
suprirá todas as necessidades de vocês, de 
acordo com as suas gloriosas riquezas em 
Cristo Jesus” (Fp 4:14-19.) 
 

 

Culto de Gratidão 

 
É hoje! E você é nosso convidado. 
 

Seja Bem-Vinda! 
Está conosco a irmã Roseli, da IEC Linhares, 
presidente da nossa FEUAF. Ela será a 
pregadora do culto noturno. Que Deus a 
abençoe! 
 

 
Nossos cumprimentos a todos os jovens 
congregacionais, especialmente aos desta 
Igreja. Para reflexão: “...Jovens, eu lhes 
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 
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bens — não provém do Pai, mas do mundo” 
(1 Jo 2:14-16). 
 

Culto de Oração 
Ocorrerá na próxima 
quarta-feira, às 19h30, 
de forma presencial. A 
UAF estará 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. 
 

Nessa série de estudos, pretendemos 
analisar relatos bíblicos sobre alguns 
personagens e, a partir da biografia deles, 
aprender lições importantes com os acertos 
e erros de cada um. Você poderá se 
identificar em meio às diversas histórias. Eis 
o tema da aula 15: Apolo, o pregador que 
atraiu multidões. Nosso alvo: 

estimular o aluno a se aprofundar 
no estudo bíblico e a compartilhar 
o que tem aprendido. 

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

Solicita-se aos dirigentes, 
preletores e operadores de som 
providenciar um microfone sem 

fio auxiliar para que os participantes dentro 

do templo realizem suas possíveis perguntas 
por meio dele. 
 

 
Esta igreja também congratula os homens 
congregacionais, principalmente os 
membros dela. Para reflexão: “Procure 
apresentar-se a Deus aprovado, como 
obreiro que não tem do que se envergonhar, 
que maneja corretamente a palavra da 
verdade” (2Tm 2:15). 
 

Cantinho da Oração 
“E tudo o que pedirem em oração, se crerem, 
vocês receberão.” (Mt 21.22). 

• Pelo Carlinhos, viajará a serviço e ficará 
um longo período distante de nós. 

• Pela saúde do Pb. Pedro Júnior e por 
questões profissionais. 

• Pelo processo de reserva do Pr. Albert, 
previsto para se concluir em 
novembro/dezembro deste ano. 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

 

Redes Socias 
 

   
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco 

 

Contribuições 
Bradesco: agência 02313, conta corrente 
0012657-8. Pix: 28564425000142 (CNPJ).  

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

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Dca. Izabel 
UAF Dca. Izabel 

Cloves 

Pregador(a) da noite Roseli Ana Lúcia 
Oper. de som* Djalma Voluntário Mariana Djalma 

Oper. de multimídia* Vívian Luciana Guilherme Ana Luíza 

Recepção Dca. Regina Dc. Rafael Tony Dca. Izabel 
Intercessão 
(aos domingos, no 
gabinete) 

18h: 
Vanúzia 

18h15: 
Mary 

18h30: 
Mariza 

18h45: 
Mylena 

19h: Cloves 
19h15: 
Bráulio 

*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 
Oração: 19h30 

Estudo Bíblico 
(sistemático e doutrinário): 

19h30 

Semana de Oração: 
19h30 

 

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

Novembro 

21 
- Domingo Missionário 

18h Culto de gratidão aos 68 anos da revista Vida Cristã 

23 - Dia do Jovem Congregacional 

27 - Dia do Homem Congregacional 

Dezembro 

4 - Confraternização da UAF 

5 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina (DAS) 

6 a 10 19h30 Semana de Oração 

11 10h30 Reunião da ARCCA (Linhares) 

12 - Dia da Bíblia 
 

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 

11 Bruna 

13 Dc. Rafael e Dca. Kelen (casamento) 
19 Mariana Gualandi 

24 Carlos Humberto e Luciana (casamento) 

29 Maria Catrinque 

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). 

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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