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O Salvador humilhado 

(Mt 27.27-44) 

O texto relata o tratamento humilhante 
dispensado a Jesus: “os soldados” (v. 27); 
“os que iam passando” (v. 39); “os principais 
sacerdotes, com os escribas e anciãos” (v. 
41); e “os ladrões” (v. 44), todos zombavam 
do Salvador. Ironicamente, aquele que era 
digno de receber honra, louvor e adoração; 
que tinha o poder de perdoar pecados; que 
era o Rei dos reis e Senhor dos senhores foi 
ultrajado em público. 

Esse episódio é um exemplo bem 
definido do que pessoas desprovidas da 
graça de Deus são capazes de fazer contra 
esse mesmo Deus. No livro do profeta Isaías, 
lemos: “Ele foi oprimido e humilhado, mas 
não abriu a boca; como cordeiro foi levado 
ao matadouro; e, como ovelha muda 
perante os seus tosquiadores, ele não abriu 
a boca” (Is 53.7). Se trataram Jesus dessa 
forma, por que tratariam a Igreja melhor? 

Em que pese o intenso sofrimento 
físico causado pela crucificação, a 
característica mais notável dela era o 
estigma da desgraça e da indignidade, o que 
serviu para ressaltar a humilhação de Cristo 
(vs 27-31). Paulo disse que “Cristo nos 
redimiu da maldição da lei quando se tornou 
maldição em nosso lugar, pois está escrito: 
"Maldito todo aquele que for pendurado 
num madeiro” (Gl 3.13). O condenado à 
crucificação deveria desfilar pela cidade 
carregando uma das traves da sua própria 
cruz até o lugar do seu martírio. Junto a seu 
corpo, era pendurada uma placa com sua 
acusação (cf. v. 37; Mt 21.5; Zc 9.9). 

O episódio em foco confirma mais uma 
vez a humanidade de Cristo (v. 32). 
Milagrosamente, o Deus Filho assumiu 
nossa natureza a fim de nos representar 

perante o Pai e nos substituir naquela morte 
terrível. Leia o que Paulo: “Logo, assim como 
por meio da desobediência de um só homem 
muitos foram feitos pecadores, assim 
também, por meio da obediência de um 
único homem muitos serão feitos justos. (Rm 
5.19; cf. 1Tm 2.5). O açoitamento deixou 
Jesus enfraquecido, exausto, a ponto de não 
conseguir carregar sua cruz. Como cada um 
de nós, Jesus também esteve sujeito a todo 
tipo de fraquezas humanas, todavia não 
pecou por causa disso (Hb 4.15). 

O evento ainda revela a incredulidade e 
o escárnio de algumas pessoas em relação a 
Cristo (vs. 33-44). Infelizmente, esse 
sentimento e essa atitude ainda ocorrem em 
nossos dias, de forma cada vez mais intensa. 
Alguns chegam a fazer programas de 
televisão, séries animadas em redes sociais 
e até especial de Natal alegando que se trata 
de “liberdade de expressão”, “diversidade 
cultural” e “movimento artístico”. Vale a 
pena aqui nos lembrarmos da oração de 
Jesus: “Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o 
que estão fazendo” (Lc 23.34). 

Nós que somos discípulos de Cristo 
devemos estar preparados para enfrentar 
com resiliência e sabedoria coisas 
semelhantes: “O discípulo não está acima do 
seu mestre, nem o servo acima do seu 
senhor. Basta ao discípulo ser como o seu 
mestre, e ao servo, como o seu senhor. Se o 
dono da casa foi chamado Belzebu, quanto 
mais os membros da sua família!” (Mt 10.24-
25). Jesus disse que o mundo o odiou e nos 
odeia também (Jo 1518-19). Apesar de tudo, 
a Igreja precisa seguir em frente assim como 
Jesus seguiu. 
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Outubro Rosa 
A data é celebrada anualmente com o 
objetivo de informar e conscientizar sobre o 
câncer de mama, proporcionar maior acesso 
aos serviços de diagnóstico e de tratamento, 
e contribuir para a redução da mortalidade. 
Saiba mais em: 
https://www.inca.gov.br/assuntos/outubro-rosa. 
 

Ação Social 
Promovida pelo nosso DAS, ocorreu ontem 
em nossas dependências e contou com 
diversos serviços oferecidos à comunidade 
local. Parabéns à Diretoria do Departamento 
pela iniciativa. Obrigado a todos que 
puderem colaborar para que o evento fosse  
 

 
Está suspensa hoje em virtude do 2º turno 
das eleições. Assim, todos poderão cumprir 
sua obrigação cívica de maneira mais 
cômoda, sem atropelos. Se Deus quiser, as 
aulas serão retomadas no próximo domingo. 
 

Assembleia de Membros 
Ocorrida no último domingo, chegou às 
seguintes decisões, por exemplo: 

• Registar a renovação da parceria com o 
Pr. Diógenes (CM Jequié-BA) por mais 
12 meses. 

• Firmar parceria com o Pr. José Cláudio 
(IEC Agronomia-RJ) por 12 meses, para 
implantação da IEC VIX-ES. 

• Aprovar a prestação de contas da Igreja 
referente aos meses de agosto e 
setembro deste ano. 

Nomeações 
Também na última assembleia de membros, 
o pastor procedeu às seguintes nomeações 
para exercício dos respectivos cargos e 
funções no biênio 2023-2024, de acordo 
com o que prevê nosso Regimento Interno: 

• Diretoria do DERP: a) secretária: Luciana; 
b) tesoureira: Dca. Izabel. 

• Diretoria do DEM: a) secretária: Bruna; b) 
tesoureiro: Ladário. 

• Diretoria do DAS: a) secretária: Mariana; 
b) tesoureira: Mylena. 

• Diretoria da UAF: a) presidenta: Dca. 
Regina, b) secretária: Selma; c) tesoureira: 
Dca. Níceas. 

• Diretoria da UHEC: a) presidente: Cloves; 
b) secretário: Luís Eduardo; c) tesoureiro: 
Saturnino. 

• Assessoria de Música: a) líder do 
Ministério de Louvor: Luís Eduardo; b) 
regente do Coral: Luciana. 

• Assessoria de Comunicação: a) 
coordenadora da Equipe de Multimídia: 
Víviam; b) coordenador da Equipe de 
Sonorização: Carlos Humberto. 

• Assessoria de Ministério Infantil: a) 
coordenadora: Flaviane. 

Os que foram nomeados e/ou eleitos nas 
últimas assembleias serão gradativamente 
convocados, ainda em 2022, para uma 
reunião de alinhamento de trabalho. 
 

Dca. Carmozina 
Na segunda-feira passada, ela foi submetida 
à uma cirurgia no Hospital das Clínicas, como 
parte do tratamento a que vem sendo 
submetida. Transcorreu tudo dentro do 
previsto, graças a Deus. Além disso, ela 
precisa ainda fechar um diagnóstico a 
respeito de outros sintomas, por isso tem 
feito diferentes exames e ido a várias 
consultas médicas. Sua família está atenta e 
viabilizando o que é necessário. Estejamos 
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em oração pela saúde da nossa irmã e 
atentos a possíveis necessidades. 
 

 
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 3: 
Obras preparatórias do Espírito Santo no 
AT. 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. 
 

Missionária Elizabeth 
Em sua última correspondência enviada à 
Igreja, ela nos informou que conseguiu 
alugar um imóvel em Diamantina-MG e 
deverá ir para o seu mais novo campo de 
ministério no dia 04/11. Ela comentou que 
necessita ainda de móveis e utensílios para 
equipar a casa alugada. Se você puder 
ajudar, procure a Dca. Izabel. 
 

Alvará de Licenciamento 
Foi expedido ontem pelo CBM-ES e tem 
validade por mais um ano. Assim, a Igreja 
mantém seu empenho em se adequar às 
exigências legais para seu bom 
funcionamento. Parabéns à Diretoria! 
 

Projeto Galerinha 
O passeio programado para o Sítio do Vovô 
será no próximo sábado. Ainda hoje, a Flávia 
dará mais informações. 
 

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

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

• Pela saúde do Marcos Ian (sobrinho da 
Flávia, no RJ), da Dca. Carmozina, da 
Jacqueline; do Henrique. 

• Em gratidão a Deus por livramentos 
dados à Flaviane, à Selma e ao Gilmar. 

(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.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 Dc. João Artur Dc. José Francisco Dca. Marina Dca. Kelen 

Dirigente da manhã Eleições (2º Turno)   Ladário 

Dirigente da noite Pr. Albert 
Pr. Albert UAF 

Pr. Albert 

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

Multimídia* (transm./proj.) Víviam/Guilherme Víviam/Evellyn Voluntário (proj.) Dc. Rafael/Ana Luísa 

Recepção Mariza Saturnino Matheus Dca. Regina 
Intercessão (aos domingos, 

no gabinete) 18h: Tony 
18h15: Dc. 

Luiz 
18h30: 

Marcela 
18h45: Ana 

Lúcia 
19h: Nicoly 

19h15: 
Dca. Izabel 

*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 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 

18 - Sexta-Feira da Família 

23 - Dia do Jovem Congregacional 
 

ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 
31 Dc. Rafael Braz N. dos A. Soares 

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). 
 

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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