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O julgamento do Justo 

(Mt 26.57-75) 

Alguns personagens envolvidos no 
julgamento de Jesus merecem ser 
mencionados aqui: Caifás; escribas e 
anciãos; serventuários; principais 
sacerdotes; Sinédrio; falsas testemunhas. 

Em que pese o protagonismo de Jesus, 
a participação de Pedro durante o 
acontecimento é bastante relevante, não 
simplesmente por ter negado a Cristo, mas 
sim por causa do seu arrependimento, que 
abriu caminho para sua restauração. 

O relato desse julgamento nos faz 
lembrar não apenas das nossas fraquezas e 
imperfeições, mas também e 
principalmente da preciosa graça divina. Por 
exemplo, o que fez Pedro negar Jesus 
reiteradamente (vs. 70, 72 e 74) e ter um 
desfecho diferente do trágico final de Judas 
Iscariotes? Analise comigo alguns detalhes 
intrigantes. 

Pedro se distanciou de Jesus (v. 58; cf. 
vs. 69-72). Será que foi por medo de sofrer 
como Cristo e por Cristo? Isso me faz 
lembrar do seguinte alerta: “e quem não 
toma a sua cruz e não me segue, não é digno 
de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e 
quem perde a sua vida por minha causa a 
encontrará” (Mt 10:38-39 NVI). 

Pedro disfarçou sua identidade (v. 58; 
cf. vs. 73-74). Será que foi por vergonha de 
ser reconhecido como um cristão? Leia mais 
uma advertência feita por Jesus: “Quem, 
pois, me confessar diante dos homens, eu 
também o confessarei diante do meu Pai que 
está nos céus. Mas aquele que me negar 
diante dos homens, eu também o negarei 
diante do meu Pai que está nos céus” (Mt 
10:32-33 NVI). 

Pedro se tornou mais um espectador (v. 
58; cf. v. 51). A motivação que o 
impulsionava a lutar pela causa de Cristo foi 
amortecida. Entenda uma coisa: o reino de 
Deus não precisa de espectadores, mas sim 
de trabalhadores. Foi por estes que o 
próprio Jesus incentivou seus discípulos a 
orar, e não por aqueles. “Ao ver as 
multidões, teve compaixão delas, porque 
estavam aflitas e desamparadas, como 
ovelhas sem pastor. Então disse aos seus 
discípulos: ‘A seara é grande, mas os 
trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao 
Senhor da seara que envie trabalhadores 
para a sua seara’" (Mt 9:36-38 NVI). 

Apesar de tudo isso, Pedro se lembrou 
das palavras de Jesus e se arrependeu 
sinceramente. Aqui vale mencionar também 
o que disse o apóstolo João: “Se 
confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e 
justo para perdoar os nossos pecados e nos 
purificar de toda injustiça” (1Jo 1:9). 

Como você avalia sua comunhão com 
Deus atualmente? Se há alguma coisa que se 
perdeu, que ficou para trás e precisa ser 
resgatada urgentemente, faça isso hoje! 

As pessoas com quem você se relaciona 
reconhecem que você é discípulo de Cristo? 
Se o seu testemunho contradiz sua 
identidade em Cristo, é hora de mudar de 
comportamento. 

Afinal, você é mais um espectador ou 
um empenhado trabalhador no reino de 
Deus? Se o Senhor não puder contar com 
você, é momento de reavaliar sua 
funcionalidade no corpo de Cristo. 

Será que já não é a hora de você se 
arrepender, reavivar sua comunhão com 
Deus e fortalecer seus laços com o corpo de 
Cristo? 

Pr. Albert Iglésia  
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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. 
 

Reunião da ARCCA 
Ainda sobre nossa última reunião, ocorrida 
no sábado passado, em São Mateus, segue o 
link do culto de encerramento para quem 
tiver interesse de assisti-lo. O Pr. Albert teve 
a honra de pregar ao público presente. 
https://youtu.be/uoym1IAjoGA. 
 

Gratidão 
Registramos aqui nossa gratidão àqueles 
que viabilizaram a realização de mais um 
evento do Projeto Galerinha ontem, em 
nossa Igreja. Especialmente na semana do 
Dia das Crianças, as doações, os serviços 
prestados, toda a ajuda permitiu que a tia 
Flávia liderasse essa turminha animada 
durante o período em que passamos juntos 
aqui na Igreja. Até o pastor entrou na roda! 
Que Deus os recompense! 
 

Dia do Professor 
Foi ontem! Esta Igreja parabeniza cada 
professor que desempenha com esmero 
(Rm 12.7) sua função, seja no reino de Deus, 
seja no meio secular. Recebam todos nosso 
reconhecimento e nossa gratidão. 
 

Assembleia de Membros 

Ocorrerá no próximo domingo, no templo 
desta Igreja, a partir de 9h, para tratar dos 
assuntos previstos 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. 
 

Cantina da UAF 
Hoje, logo após o culto noturno. Será servido 
um delicioso pastel (de frango, carne ou 
queijo com presunto) acompanhado de 
refrigerante. Valor do lanche: R$ 8,00. 
 

 
Na próxima quarta-feira, às 19h30, 
iniciaremos mais uma série de estudos 
bíblicos: Pneumatologia: a pessoa e a obra 
do Espírito Santo. Anote aí o tema da 
primeira aula: A obra do Espírito Santo. 
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 UHEC 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. 
 

https://www.inca.gov.br/assuntos/outubro-rosa
https://www.inca.gov.br/assuntos/outubro-rosa
https://youtu.be/uoym1IAjoGA
https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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Sugestão de Leitura 
Em virtude do Dia do Pastor Congregacional, 
o Pr. Albert foi presenteado por esta Igreja 
também com livros. Um deles tem o 
seguinte título: Pescadores de crianças, de C. 
H. Spurgeon – um pregador inglês, batista, 
muito influente no protestantismo 
reformado até hoje e conhecido como o 
“Príncipe dos Pregadores”. Na quarta capa 
do livro, lemos: “’Um ministério sem 
reconhecimento’... ‘Uma perda de tempo’... 
Estas são as formas mais comuns de pessoas 
desgastadas e exaustadas descreverem o 
ministério com crianças. Neste livro, você 
encontrará encorajamento, orientação 
prática e princípios bíblicos para renovar 
suas energias no ministério com crianças”. 
Fica a dica; boa leitura! 
 

Revista Vida Cristã 
Completa mais um ano de organização na 
próxima quinta-feira. Vale a pena assistir a 
um breve vídeo no YouTube 
(https://youtu.be/oLs15wb0PCI) que narra a 
trajetória de criação, desenvolvimento e 
consolidação desse periódico que abençoa 
não apenas as UAFs da nossa denominação, 
mas também a todos quantos dela fazem 
uso para edificação da fé cristã. Fica aqui a 
dica de uma boa literatura que pode ser 
adotada pelas irmãs para viabilizar estudos 
bíblicos, momentos devocionais, cultos nos 
lares etc. Parabéns aos organizadores e aos 
mantenedores da revista! 
 

Pr. Richard Oliveira 
Ele e Yohanna (sua esposa) embarcaram 
quinta-feira, numa van, com mais sete 
estudantes rumo à Transilvânia (a quatros 
horas de onde estão instalados), para 
exercício de atividades ministeriais. Oremos 
continuamente por essa família! 
 

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. 
 

Retiro 2023 
Permanece disponível a vaga para área de 
alimentação do nosso próximo retiro, no 
período de 28/04 a 01/05, no Sítio Cata-
Vento. Interessados devem falar com o Pr. 
Albert. Lembre-se de efetuar o pagamento 
das parcelas até o dia 10 de cada mês, para 
que a comissão consiga executar suas 
tarefas. Havendo dificuldade, avise. 
 

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. 

(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://youtu.be/oLs15wb0PCI
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 Pb. Pedro Júnior Dca. Marina Dca. Níceas Dca. Izabel 

Dirigente da manhã Ladário   Assembleia 

Dirigente da noite Luciana Moraes 
Pr. Albert UHEC 

Cloves 

Pregador(a) da noite Pr. Albert Pb. Pedro Júnior 
Oper. de som* Carlinhos Voluntário Voluntário Djalma 

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

Recepção Dc. Kelen Ladário Dc. Rafael Mariana 
Intercessão (aos domingos, 

no gabinete) 
18h: 

Ladário 
18h15: 

Mariana 
18h30: 

Matheus 
18h45: 

Luzia M. 
19h: 

Creusa 
19h15: 
Vanusa 

*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 

20 - Dia da revista Vida Cristã 

23 9h Assembleia-Geral Ordinária 

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 
 

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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