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Ensinamentos da morte de Jesus 

(Mt 27.45-56) 

A crucificação de Jesus teve cerca de 6h 
de duração (v. 45; cf. Mc 15.25). É inegável 
que foi um período de intenso sofrimento. 
Antes disso, durante sua prisão e seu 
interrogatório, a humilhação de Cristo já 
havia tido início (vs. 26-31). 

Apesar da profunda tristeza desse 
episódio, a morte de Cristo se constituiu não 
apenas num evento necessário, mas 
também na única solução eficaz contra a 
condenação eterna da humanidade por 
causa do seu pecado: “...ele foi traspassado 
pelas nossas transgressões e moído pelas 
nossas iniquidades; o castigo que nos traz a 
paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras 
fomos sarados” (Is 53:5); “...viu João a Jesus, 
que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo!” (João 
1:29; cf. Êx 12). O que mais podemos 
aprender com o relato da morte do nosso 
Salvador? 

Na cruz, Jesus experimentou a ira e a 
separação momentânea do Pai (vs. 46, 50). 
Mesmo por um instante que não 
conseguimos definir, isso foi o bastante para 
o Filho de Deus clamar desesperadamente. 
Como pode alguém viver longe da presença 
de Deus e alheio à vontade do Todo-Podero 
e se manter indiferente a isso? Como pode 
alguém viver e não se importar com a 
possibilidade de passar a eternidade 
distante de Deus? Leia Ap 22.10-15. 

A morte de Jesus foi um ato voluntário 
(v. 50): Por isso, o Pai me ama, porque eu 
dou a minha vida para a reassumir. Ninguém 
a tira de mim; pelo contrário, eu 
espontaneamente a dou. Tenho autoridade 
para a entregar e também para reavê-la. 
Este mandato recebi de meu Pai. (Jo 10:17-

18). Exemplificou obediência ao Pai, ocorreu 
somente depois que Jesus cumpriu 
plenamente a vontade dele: “Quando, pois, 
Jesus tomou o vinagre, disse: Está 
consumado! E, inclinando a cabeça, rendeu 
o espírito” (Jo 19:30). Expressou, ainda, 
amor à sua Igreja: “Maridos, amai vossa 
mulher, como também Cristo amou a igreja 
e a si mesmo se entregou por ela” (Ef 5:25). 

A morte de Jesus reabriu o caminho de 
acesso a Deus (v. 51). Apesar dos nossos 
pecados, Deus nos propôs um pacto de 
reconciliação consigo mesmo por meio do 
seu Filho: “Justificados, pois, mediante a fé, 
temos paz com Deus por meio de nosso 
Senhor Jesus Cristo; por intermédio de quem 
obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta 
graça na qual estamos firmes; e gloriamo-
nos na esperança da glória de Deus” (Rm 
5:1-2). 

A morte de Jesus atesta a veracidade da 
sua identidade (v. 54). Quem é Jesus para 
você? Leia isto antes de dizer qualquer coisa: 
“Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o 
Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe 
afirmou: Bem-aventurado és, Simão 
Barjonas, porque não foi carne e sangue que 
to revelaram, mas meu Pai, que está nos 
céus” (Mt 16:16-17). 

Prezado leitor, não queira 
experimentar a ira de Deus; arrependa-se 
enquanto é tempo. Receba gratuitamente 
os benefícios da morte voluntária de Cristo e 
creia que ele é quem as Escrituras dizem que 
é: Deus, Senhor, Salvador! 
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Outubro Rosa 
Ainda sobre o mês de prevenção contra o 
câncer de mama, embora já estejamos em 
novembro, teremos nesta manhã uma 
palestra e um testemunho a respeito do 
assunto com quem já vivenciou e superou o 
problema, com a graça de Deus. O público-
alvo são as mulheres adultas e jovens. 
Participe! 
 

 
Funciona hoje com uma configuração 
diferenciada em virtude da palestra 
mencionada acima, envolvendo as mulheres 
adultas e jovens. Fique atento aos avisos do 
nosso Departamento de Educação Religiosa 
para não se confundir. 
 

 
O Novembro Azul é uma campanha de 
conscientização realizada por diversas 
entidades no mês de novembro dirigida à 
sociedade e, em especial, aos homens, para 
conscientização a respeito de doenças 
masculinas, com ênfase na prevenção e no 
diagnóstico precoce do câncer de próstata. 

O câncer de próstata, tipo mais comum 
entre os homens, é a causa de morte de 

28,6% da população masculina que 
desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, 
um homem morre a cada 38 minutos devido 
ao câncer de próstata, segundo os dados 
mais recentes do Instituto Nacional do 
Câncer (Inca). Saiba mais clicando aqui! 

Hoje à noite, será cerimonialmente 
apresentada ao Senhor a ovelhinha mais 
nova deste rebanho: Cecília Oliveira Ribeiro, 
à semelhança do que ocorreu com o menino 
Jesus, conforme registrado no Evangelho de 
Lucas 2.22. Que Deus a abençoe hoje e 
sempre e que ela seja uma bênção nas mãos 
do Senhor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Será ministrada hoje, durante o culto 
noturno. O Dc. João Artur e o Dc. José 
Francisco estão responsáveis pela 
preparação da mesa. 

https://www.google.com/search?q=novembro+azul&oq=novembro+azu&aqs=chrome.0.0i131i433i512l7j69i57j0i131i433j0i131i433i512.3917j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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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). 
 

Estudo Bíblico 
Em virtude a Semana de Oração que 
começará amanhã, não ocorrerá na próxima 
quarta-feira. Se Deus permitir, ele será 
retomado na semana seguinte. Participe 
conosco e seja edificado em Cristo Jesus! 
 

Semana de Oração 
Começará amanhã 
e se estenderá até 
sexta-feira, sempre 
às 19h30 em nosso 
templo. Segue 
abaixo a escala. 
Fique atento e participe! 

Direção: Tony (2ª); Flávia (3ª); Luciana (4ª); 
Flaviane (5ª); Luís Eduardo (6ª). Recepção: 
Dc. José Francisco (2ª); Pr. Albert (3ª); 
Matheus (4ª); Pr. Albert (5ª); Saturnino (6ª). 
 

Transição 
O encerramento de mais um ciclo de 
trabalho está se aproximando. A partir de 
2023, teremos uma nova composição em 
alguns setores diante das eleições e 
nomeações ocorridas recentemente. 

Diante dessa perspectiva, o pastor solicita 
que os responsáveis por Departamentos, 
Uniões e Assessorias procedam, no que 
couber, às suas prestações de contas, à 
criteriosa avaliação de objetos, utensílios e 
outros materiais sob sua responsabilidade e 
alocados nas dependências da Igreja até a 
assembleia de dezembro, com o intuito de 
mantermos toda a Igreja em boa ordem, 

pois isso coopera com nosso bom 
testemunho perante Deus e as pessoas. 

O pastor solicita que o Corpo de Oficiais, a 
Diretoria Administrativa e o Conselho Fiscal 
atuais se empenhem também na 
manutenção do bom funcionamento e boa 
organização da Igreja. 

Vamos aproveitar o fim do ano e o breve 
período de recesso, quando a intensidade de 
algumas atividades diminui, para realizar 
uma boa transição para o próximo período 
de trabalho, com a bênção de Deus! 
 

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

• Pela saúde do Marcos Ian (sobrinho da 
Flávia, no RJ), da Dca. Carmozina, da Dª 
Lurdes, do Eduardo Bonates, do Paulo 
Otávio (filho de um colega de trabalho do 
Dc. Rafael), do Pr. Vanderli Lima Carreiro 
(eminente pastor congregacional). 

• Pela família da nossa irmã Selma. 

(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/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. Kelen Dca. Níceas Dc. Rafael Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da manhã Luciana   Luciana 

Dirigente da noite Pr. Albert Semana de Oração 
(observar a escala neste boletim) 

Matheus 

Pregador(a) da noite Pb. Pedro Júnior Pr. Albert 

Oper. de som* Carlinhos Voluntário Voluntário Mariana 

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

Recepção Dca. Regina Matheus Saturnino Flaviane 

Intercessão (aos domingos, 

no gabinete) 
18h: Dca. 

Kelen 
18h15: 
Mariza 

18h30: 
Djalma 

18h45: 
Cloves 

19h: 
Bráulio 

19h15: 
Guilherme 

*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) 

Novembro 

7 a 11 19h30 Semana de Oração 

13 

- Domingo Missionário 

- Dia de Missões Mundiais (2º domingo) 

9h Projeto Despertar para a Vida (Escola Dominical) 

19h30 Cantina (Retiro 2023 – Programação) 

17 - Dia do Hinário Salmos e Hinos 

18 - Sexta-Feira da Família 

23 - Dia do Jovem Congregacional 

25 19h30 Pequenos Grupos (cultos nos lares) 

26 19h Noite de Louvor 

27 - Dia do Homem Congregacional 
 

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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