
 

 
Boletim Informativo – Ano VI – Nº 43/22, de 23 de outubro de 2022 Pastoral 

O perigo de certas escolhas 

(Mt 27.11-26) 

Os personagens envolvidos na 
sentença condenatória de Jesus merecem 
nossa atenção: o governador Pilatos, a 
liderança religiosa de Israel (“principais 
sacerdotes” e “anciãos”) e “o povo”. E a 
capacidade que temos de fazer escolhas e 
tomar decisões requer a cada um de nós a 
responsabilidade pelos atos praticados. Eles 
produzem consequências reais e válidas 
tanto no presente quanto no futuro; essa 
relação de causa e efeito vem desde os 
tempos de Adão: “E o Senhor Deus lhe deu 
esta ordem: De toda árvore do jardim 
comerás livremente, mas da árvore do 
conhecimento do bem e do mal não 
comerás; porque, no dia em que dela 
comeres, certamente morrerás” (Gn 2.16-
17). 

Nossas escolhas e decisões podem 
traduzir o tipo de relacionamento que 
pretendemos ter com Deus e com nosso 
semelhante. Elas são capazes de indicar 
nossos sentimentos a respeito do evangelho 
do Senhor Jesus Cristo. No julgamento de 
Jesus, as pessoas também fizeram a sua 
escolha (v. 21). Numa atitude de insistente 
rejeição ao Filho de Deus, confirmaram sua 
decisão (vs. 22-23). O que contribuiu para 
aquele trágico desfecho? Precisamos 
examinar isso! 

As más influências. A atitude 
claramente tendenciosa dos líderes 
religiosos (v. 20; cf. Mc 15.10-11) foi 
fundamental para que o povo pedisse a 
morte de Jesus, o Salvador. Paulo também 
alertou a igreja sobre esse tipo de conduta 
perniciosa: “Eu sei que, depois da minha 
partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, 
que não pouparão o rebanho. E que, dentre 

vós mesmos, se levantarão homens falando 
coisas pervertidas para arrastar os discípulos 
atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos 
de que, por três anos, noite e dia, não cessei 
de admoestar, com lágrimas, a cada um. (At 
20.29-31; cf. Jd 3-4, 17-19). 

Expectativas equivocadas sobre Cristo 
e seu evangelho. Jesus não era a 
emblemática figura messiânica que os 
judeus esperavam. O profeta Isaías já havia 
anunciado isso: “...não tinha aparência nem 
formosura; olhamo-lo, mas nenhuma beleza 
havia que nos agradasse. Era desprezado e o 
mais rejeitado entre os homens; homem de 
dores e que sabe o que é padecer; e, como 
um de quem os homens escondem o rosto, 
era desprezado, e dele não fizemos caso” (Is 
53.2-3). O evangelho não oferece um prêmio 
para quem fizer tudo certo nem dá uma 
prerrogativa para a pessoa viver 
deliberadamente como quer: “Arrependei-
vos (...); e eram por ele batizados no rio 
Jordão, confessando os seus pecados. (...) 
Produzi, pois, frutos dignos de 
arrependimento” (Mt 3.2, 5, 8). 

Omissão e covardia. Considere o 
comportamento de Pilatos: ficou admirado 
com a reação de Jesus (v. 14); sabia que ele 
era inocente e que a liderança religiosa 
estava com inveja dele (vs. 18, 23); foi 
advertido pela própria esposa a reconsiderar 
sua atitude (v. 19); por fim, não teve 
coragem de fazer o que era certo e 
consentiu na morte de Cristo (vs. 24, 25). 

Nós também rejeitamos Cristo quando 
escolhemos não aceitar o que ele nos 
oferece por meio do seu evangelho. Evite, 
pois, as más companhias e os ambientes 
inadequados. Finalmente, tenha coragem de 
tomar as decisões certas à luz das Escrituras. 
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Outubro Rosa 
A data é celebrada anualmente com o 
objetivo de compartilhar informações e 
promover a conscientização sobre o câncer 
de mama, proporcionar maior acesso aos 
serviços de diagnóstico e de tratamento, e 
contribuir para a redução da mortalidade. 
Saiba mais no link abaixo: 
https://www.inca.gov.br/assuntos/outubro
-rosa. 
 

Assembleia de Membros 

Ocorre hoje, no templo desta Igreja, a partir 
de 9h, para tratar dos assuntos previamente 
divulgados na pauta afixada em nosso 
quadro de avisos. 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. 
 

 
Está suspensa hoje em virtude da realização 
da assembleia de membros. 
Também estará suspensa no próximo 
domingo devido ao 2º turno das eleições. 

Se Deus quiser, as aulas serão retomadas no 
dia 6 de novembro. 
 

CM Aracruz-ES 
Recebemos do Pr. Aderson o relatório de 
atividades referente a setembro, o qual foi 
compartilhado eletronicamente com a Igreja 
por meio do grupo de membros no 
WhatsApp. Querendo ler a correspondência 
em meio físico, fale com o pastor ou com a 
secretária. 
 

CM Jequié-BA 
Recebemos do Pr. Diógenes o relatório de 
atividades referente ao período de julho a 
setembro, o qual também foi compartilhado 
eletronicamente com a Igreja por meio do 
grupo de membros no WhatsApp. Querendo 
ler a correspondência em meio físico, fale 
com o pastor ou com a secretária. 
 

PV Hungria 
Também recebemos correspondência do Pr. 
Richard informando suas intensas atividades 
na Transilvânia, região húngara da Romênia, 
envolvendo a capacitação de obreiros para a 
seara do Senhor. Ela foi compartilhada 
eletronicamente com os irmãos. 
 

 
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 segunda 
aula: O Espírito de Deus: sua pessoalidade e 
deidade. Você pode obter o material de 

https://www.inca.gov.br/assuntos/outubro-rosa
https://www.inca.gov.br/assuntos/outubro-rosa


Boletim Informativo – Ano VI – Nº 43/22, de 23 de outubro de 2022 
 

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

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 – 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! 
 

Ação Social 
O evento promovido pelo nosso DAS 
ocorrerá no próximo sábado, das 14h às 18h, 
nesta Igreja. Anote aí: 

• Serviços: atendimento de enfermagem 
(aferição de pressão e glicose); exame de 
vista; orientação odontológica; corte de 
cabelo masculino e feminino; 
sobrancelha; assessoria jurídica; 
assessoria psicopedagógica; bate-papo 
com psicóloga; orientação pastoral; bazar 
(a partir de 8h). 

• Para a criançada: pintura de rosto; pula-
pula. 

Para participar, traga 1 Kg de alimento não 
perecível. Assim você nos ajuda a montar 
cestas básicas. Contamos com sua presença! 
Chame um amigo, vizinho ou alguém que 
você conheça e venha passar essa tarde 
conosco. 
 

Confraternização da UAF 
As irmãs que desejam participar da 
confraternização de fim de ano da UAF 
devem indicar seus nomes à Flávia. Anote aí 
os detalhes: dia 06/12, às 18h30 (encontro 
na igreja); na pizzaria Império (Soteco), 
colaboração de R$ 20,00 + presentinho do 
“Amigo X”. A UAF custeará uma parte das 
despesas na pizzaria. 
 

Guilherme 
É o mais novo colaborador da Tommasi 
Ambiental. Parabéns! Siga em frente! 
 

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

• Pelos 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 saúde do Marcos Ian (sobrinho da 
Flávia, no RJ); da Jacqueline, da Dca. 
Carmozina, do Henrique, do Sr. Lucas (pai 
da Sidneia). 

(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/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. Izabel Dc. Rafael 

Pequenos Grupos 
(cultos nos lares) 

Dc. João Artur 

Dirigente da manhã Assembleia  Eleições (2º Turno) 

Dirigente da noite Cloves 
Pr. Albert 

Pr. Albert 

Pregador(a) da noite Pb. Pedro Júnior Matheus 
Oper. de som* Djalma Voluntário Mariana 

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

Recepção Mariana Dc. Luiz Mariza 
Intercessão (aos domingos, 

no gabinete) 18h: Flávia 
18h15: 

Dca. Níceas 
18h30: Dca. 

Marina 
18h45: Luís 

Eduardo 
19h: Dc. 
José F. 

19h15: 
Flaviane 

*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) 

Outubro 

28 19h30 Pequenos Grupos (cultos nos lares) 

29 14h Ação Social (DAS) 

31 - Dia da Reforma Protestante (505 anos) 

Novembro 

5 - Passeio da criançada com a tia Flávia 

6 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina do DAS 

7 a 11 19h30 Semana de Oração 

13 

9h Projeto Despertar para a Vida (Escola Dominical) 

- Domingo Missionário 

- Dia de Missões Mundiais (2º domingo) 

17 - Dia do hinário Salmos e Hinos 
 

ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 
7 Jacqueline e Bráulio (casamento) 

8 Sofia 

20 Bruna e Matheus (casamento) 

28 Cloves Lopes de Oliveira 

31 Dc. Rafael Braz N. dos A. Soares 

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). 
 

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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