
 
 

Páscoa 
Nos últimos dias, as pessoas têm 

relembrado a paixão de Cristo, ou seja, o 
sofrimento do Senhor Jesus que culminou 
com sua morte por crucificação numa sexta- 
feira. Esse dia se tornou popularmente 
conhecido como Sexta-Feira Santa. Já o 
domingo imediatamente após o martírio do 
nosso Salvador se cristalizou em nossa 
cultura como domingo de Páscoa. Creio que 
o assunto admite pelo menos duas ressalvas 
esclarecedoras. Vejamos o porquê delas! 

Originalmente, a Páscoa (que significa 
passagem ou passar por cima em hebraico) 
foi instituída por Deus, no capítulo 12 de 
Êxodo (AT), na ocasião em que os israelitas 
deixaram a condição de escravos no Egito 
para seguir em liberdade rumo à Canaã, a 
terra prometida. A cerimônia tinha uma 
liturgia, e a morte (ou sacrifício) do cordeiro 
era o ato mais sublime dela. Seu sangue 
deveria ser aspergido nos umbrais das casas 
dos israelitas lá no Egito, a fim de poupar a 
vida dos seus primogênitos. Portanto, no dia 
da Páscoa, o cordeiro morria para assegurar 
vida às pessoas. Esse evento foi incorporado 
ao calendário dos judeus como a principal 
festa deles (Lv 23.5). 

Com o desenrolar do NT, ficamos 
sabendo que o cordeiro simbolizava Jesus 
Cristo, a quem João Batista chamou de 
“Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo” (Jo 1.29) e Paulo disse ser “nosso 
Cordeiro pascal, [que] foi sacrificado” (1Co 
5.7). Jesus, ao fazer alusão à sua própria 
morte sacrificial, instruiu seus discípulos a 
celebrar a ceia (Lc 22.19; 1Co 11.25), o que 
chamamos hoje de Santa Ceia, Ceia do 
Senhor ou simplesmente Ceia e que 
costumeiramente as igrejas protestantes 
fazem pelo menos uma vez por mês e 

durante o ano todo. Sendo assim, se hoje 
pretendemos trazer à memória a morte 
sacrificial do nosso Senhor e Salvador, o 
instituto neotestamentário apropriado é a 
Ceia. Mas se queremos nos referir à gloriosa 
ressureição de Cristo, parece precário fazer 
isso revestindo o popular domingo de 
Páscoa de algum traço especial de 
santidade, diferenciando-o dos demais 
domingos. É possível aproveitar a ocasião 
para enfatizar a importância da obra e da 
pessoa de Cristo, mas não para assimilar a 
cultura e a religião judaica. 

Não obstante ao que já foi dito, que 
pode ser compreendido como uma visão 
teológica diferente daquela do senso 
comum, parece haver ainda uma questão 
gravíssima a ser comentada. 
Independentemente do seu ponto de vista 
teológico sobre o significado da Páscoa, 
biblicamente ela nunca esteve associada a 
coelho e a ovo de chocolate (ou a qualquer 
outra forma de apresentação dessa 
guloseima). Vincular a Páscoa a esses dois 
elementos só faz sentido numa cosmovisão 
mundana e antibíblica, que é alimentada por 
interesses comerciais e até diabólicos, visto 
que retira dela seu personagem principal: 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

Encerro parafraseando Augustus 
Nicodemus sobre atitudes práticas que um 
cristão pode adotar em relação às 
celebrações da Páscoa em nosso contexto: 
(1) rejeitá-las por causa de equívocos, 
superstições e interesses comerciais que 
prejudicaram seu significado; (2) aceitá-las 
como parte da cultura brasileira; (3) 
aproveitar a ocasião para reafirmar o 
verdadeiro sentido da Páscoa. Ele optou por 
esta última. E você? 
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Será ministrada no próximo domingo, 
durante o culto noturno. O Dc. João Artur e 
a Dca. Níceas 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 (27), daremos 
continuidade à nossa série de estudos 
bíblicos intitulada Cristologia. Anote aí: Aula 
4 – A Expiação de Cristo: Causa, Natureza e 
Necessidade. 

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. A UHEC 
estará responsável pela 
direção. O culto é uma 
atividade da Igreja  ,
 portanto, a 
participação dos demais 
membros é esperada 

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

 

 

            Assembleia de Membros          
Ocorrerá no próximo domingo (01), no templo 
desta Igreja, a partir de 9h, para tratar dos 
assuntos previstos na pauta afixada em nosso 
quadro de avisos. Os membros 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 
Estatuto vigente. 
 

                    Notícias do Campo     
Frequentemente os pastores/missionários 
apoiados pela Igreja têm enviado notícias de 
seus ministérios, as quais são compartilhadas 
prioritariamente no grupo de WhatsApp dos 
membros. Recomendamos a leitura atenta 
desses comunicados. Assim, podemos conhecer 
um pouco mais a obra que Deus tem feito por 
meio dos nossos irmãos e parceiros, a fim de orar 
mais por eles, suas famílias e suas áreas de 
atuação. 
 

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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 Projeto Nílson Braga  
Seguem a todo vapor os preparativos para 
a execução do próximo projeto, previsto 
para o período de 15 a 25/07, na Serra. Os 
interessados em participar devem procurar 
nosso DEM. Outras informações constam 
em nosso quadro de avisos. 

 
 

 Adolescentes  
Permaneçam atentos também às escalas 
no boletim, pois passarão a fazer parte do 
grupo de intercessão aos domingos. Pais, 
incentivem seus 
filhos a 
participar      do 
serviço da 
Igreja. 

 

 
 

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

• Pela saúde do Artur e da Nice, ambos da 
IEC Brasília, enfrentando tratamento 
e/ou cirurgias contra o câncer. 

• Pela saúde da Perene (do RJ e irmã do 
Ladário), também pelo motivo acima. 

• Pela saúde da Dca. Carmozina, que foi 
diagnosticada com catapora, para que 
Deus a fortaleça. 

• Pela saúde da família Pastoral que se 
encontram enfermos em virtude de uma 
virose. 

• Pela saúde do pequeno Henrique. 

• Pela Larissa, amiga da Dca. Kelen que se 
encontra internada em virtude de um 
desabamento ocorrido na quinta-feira 
de sua residência e que carece das 
nossas orações pois teve também a 
perda de seus familiares que se 
encontravam no local. 

• Pela família enlutada do Pb. Mauro 
Alexandre da IEC de Brasília, sendo elas: 
Lina (esposa), Thatiane e Jéssica (filhas). 

• Pelos enfermos da nossa igreja. 

• Pela vida espiritual dos nossos jovens e 
adolescentes. 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

 

 

  Redes Socias  
 

    
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco 

 

  Contribuições  
Bradesco: agência 2313, conta corrente 
0012657-8. Pix: 28564425000142 (CNPJ). 

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 Dc. João Artur Dca. Níceas Dc. Rafael Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da manhã Ladário   Assembleia 

Dirigente da noite Bruna Pr. Albert UHEC Pr. Albert 

Pregador(a) da noite Matheus Pr. Albert 

Oper. de som* Mariana Voluntário Voluntário Carlinhos 

Oper. de multimídia* Vívian Guilherme Luciana Moraes Ana Luiza 

Recepção Dca. Marina Tony Dc. José Francisco Flávia 

Intercessão (aos 

domingos, no gabinete) 

18h:  
Mary Ellen 

18h15: 
Vivian 

18h30: 
Marina 

18h45: 
Luís Eduardo 

19h: 
Vanúzia 

19h15: 
Luzia Martins 

*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: 
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) 

 

Maio 

 

1º 

09h Assembleia-Geral Ordinária 

- Dia do Seminário Teológico Congregacional do Nordeste (STCN) 

- Mês da Família (família de oração – UAF) 

18h Culto com Santa Ceia 
19h30 Cantina do DAS 

 

ANIVERSARIANTES DE ABRIL  OFICIAIS ECLESIÁSTICOS 
4 Pr. Albert 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. 

5 Pr. Albert e Flávia (casamento) 

10 Gilmar 

11 Creusa 
16 Carlos Humberto 

DIRETORIA 
19 Itamara e Jaílton (casamento) 

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. 

21 Mariza 

22 Albert Júnior 
26 Matheus 

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). 
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