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O beijo da traição 

(Mt 26.47-56) 

O relato da prisão de Jesus desperta 
nossa atenção também pela forma covarde 
e traiçoeira como aconteceu. O significado 
do beijo dado por Judas em Jesus naquela 
cultura deveria representar respeito e 
afeição; em se tratando de um discípulo e 
seu mestre, o beijo no rosto expressava grau 
elevado de intimidade entre ambos. Porém 
Judas escolheu a maneira mais desprezível 
para trair Jesus, pois agiu de forma 
premedita e desleal, pervertendo a pureza 
daquele ato. Que lições podemos extrair 
desse relato e que aplicações podemos fazer 
de tudo isso à nossa vida? 

Alerta sobre a hipocrisia no 
relacionamento com Cristo (v. 49). A palavra 
hipocrisia significa “Ação ou resultado de 
dissimular, falsear a verdade, as intenções, 
os sentimentos” (dicionário eletrônico 
Caldas Aulete). Apesar do beijo, Judas tinha 
seu coração distante de Cristo (Mt 26.14-16) 
e próximo das riquezas deste mundo. O 
perigo das riquezas é nos tornarmos servos 
dela. Já dizia o apóstolo Paulo: “Ora, os que 
querem ficar ricos caem em tentação, e 
cilada, e em muitas concupiscências 
insensatas e perniciosas, as quais afogam os 
homens na ruína e perdição. Porque o amor 
do dinheiro é raiz de todos os males; e 
alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a 
si mesmos se atormentaram com muitas 
dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge 
destas coisas; antes, segue a justiça, a 
piedade, a fé, o amor, a constância, a 
mansidão” (1 Tm 6:9-11). 

A submissão de Jesus às Sagradas 
Escrituras (vs. 53-54). Embora também fosse 
Deus, o Filho não se insurgiu contra a 
vontade do Pai. Leia o que Paulo disse: “pois 

ele, subsistindo em forma de Deus, não 
julgou como usurpação o ser igual a Deus; 
antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a 
forma de servo, tornando-se em semelhança 
de homens; e, reconhecido em figura 
humana, a si mesmo se humilhou, tornando-
se obediente até à morte e morte de cruz” 
(Fp 2:6-8). 

Reafirmação da soberania divina sobre 
tudo e sobre todos (vs. 55-56). Nenhum de 
nós veio a existir por acaso; cada um de nós 
tem uma razão específica para estar aqui. O 
salmista expressou essa ideia com as 
seguintes palavras: “Tu criaste o íntimo do 
meu ser e me teceste no ventre de minha 
mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo 
especial e admirável. Tuas obras são 
maravilhosas! Disso tenho plena certeza. 
Meus ossos não estavam escondidos de ti 
quando em secreto fui formado e 
entretecido como nas profundezas da terra. 
Os teus olhos viram o meu embrião; todos os 
dias determinados para mim foram escritos 
no teu livro antes de qualquer deles existir” 
(Sl 139:13-16 NVI). Cada detalhe do universo 
e da nossa vida é controlado por Deus: “Até 
os cabelos da vossa cabeça estão todos 
contados. Não temais!” (Lc 12.7). 

Para concluir, reflita comigo: seu 
relacionamento com Deus é sincero? Você o 
ama mais que tudo nesta vida? (1Jo 2.15-16; 
Mt 10.37). Você tem sido obediente às 
Sagradas Escrituras? Que área da sua vida 
ainda está em desacordo com a Palavra de 
Deus? (Jo 14.21). Você realmente crê na 
soberania divina? Crê que o universo, a 
história da humanidade e a sua própria vida 
estão debaixo da autoridade de Deus? Pense 
nisso! 
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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 
Ontem, seis membros desta Igreja estiveram 
na IEC São Mateus participando do encontro 
da nossa associação. O Pr. Albert teve a 
oportunidade de pregar durante o culto 
noturno. Outras informações a respeito 
serão transmitidas oportunamente. 
 

Domingo Missionário 
É hoje! Durante o culto noturno, 
recolheremos ofertas específicas em favor 
da manutenção dos trabalhos de 
evangelismo e missões realizados e/ou 
apoiados por esta Igreja. 

Missões precisam de gente que vá aos 
campos, que ore pela causa e que contribua 
com o sustento da obra. Em qual grupo você 
se encaixa? 
 

Projeto Despertar para a Vida 
Ocorre hoje mais um encontro desse 
projeto, sob a ministração da irmã Selma, no 
horário da Escola Dominical. Fiquemos 
todos atentos para as providências 
decorrentes. 
 

Pauta da Assembleia 
Os membros votantes que 
desejarem tratar de algum 
assunto na próxima AGO 
(conforme o § 1º do art. 44 

do Estatuto), prevista para o dia 23 deste 
mês, devem apresentá-lo ao pastor até dia 
14/10, para que seja analisado pelo Corpo 
de Oficiais da Igreja antes de ser incluído em 
pauta. 
 

 
Na próxima quarta-feira, às 19h30, 
finalizaremos mais uma série de estudos 
bíblicos: O trabalho de videira. Trata-se do 
módulo 2 do programa do curso: Uma igreja 
simplesmente discipuladora. Anote aí: Aula 
6 – Onde fazer discípulos? (continuação). 
Você pode obter o material de apoio de cada 
estudo bíblico no site da Igreja, mas não 
deixe de participar das aulas. Clique aqui! 
 

Dia da Criança 
É comemorado no dia 12 de outubro. A data 
celebra os direitos das crianças e 
adolescentes, ajudando a conscientizar as 
pessoas (os pais, em especial) sobre os 
cuidados necessários durante esta fase da 
vida. Parabéns! 
 

Sexta-Feira da Família 
Na próxima sexta-feira, os trabalhos estarão 
suspensos nesta Igreja a fim de 
promovermos um momento agradável entre 
você e sua família. Aproveite e desfrute! 
Para sua inspiração, clique aqui! 
 

Nomeações 
Os diretores eleitos para os Departamentos 
no biênio 2023-2024 devem indicar ao 
pastor seus respectivos secretário e 

https://www.inca.gov.br/assuntos/outubro-rosa
https://www.inca.gov.br/assuntos/outubro-rosa
https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
https://www.youtube.com/watch?v=rR7VdwraJQU
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tesoureiro até o próximo dia 15, com vistas 
às nomeações conforme nosso RI. 
 

Oficiais 
No próximo sábado, às 16h, para tratar da 
pauta da próxima 
AGO, prevista para 
dia 23/10, e de 
outros assuntos 
pertinentes à Igreja. 
 

Dia do Professor 
Será no próximo sábado. 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. 
 

 
Reserve essa data e venha passar uma tarde 
animada em nossa Igreja. Mais informações 
com a tia Flávia. 

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); do Zedequias (primo da 
Sandra). 

(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.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 Dc. José Francisco 

Sexta-Feira da 
Família (sem 
atividade na 

Igreja) 

Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da manhã 
Ladário 

 Ladário 

Dirigente da noite 
Dc. Rafael 

Luciana Moraes 

Pregador(a) da noite Pr. Albert Pr. Albert 
Oper. de som* Mariana Voluntário Carlinhos 

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

Recepção Eliane Cloves Dc. Kelen 
Intercessão (aos domingos, 

no gabinete) 
18h: 

Luciana M. 
18h15: 
Djalma 

18h30: 
Matheus 

18h45: 
Mylena 

19h: Mary 
Ellen 

19h15: Iran 

*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 

12 - Dia das Crianças 

14 - Sexta-Feira da Família 

15 

- Dia do Professor 

14h Projeto Galerinha Animada (pré-adolescentes e adolescentes – Flávia) 

16h Reunião de Oficiais 

16 19h30 Cantina da UAF 

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) 
 

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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