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Juízo sobre Jerusalém e o mundo 
(Mt 24.1-28). 

Em certa ocasião, após Jesus ter 
afirmado que o templo de Jerusalém seria 
destruído (v. 2), os seus discípulos 
perguntaram-lhe encabulados: “Diga-nos 
quando essas coisas vão acontecer e que 
sinal haverá da sua vinda e do fim dos 
tempos” (Mt 24.3). Essa pergunta ainda se 
relaciona com a declaração do Senhor feita 
em Mt 23.38-39: “Eis que a casa de vocês 
ficará deserta. Pois eu lhes afirmo que, 
desde agora, não me verão mais, até que 
venham a dizer: ‘Bendito o que vem em 
nome do Senhor!’”. 

A resposta que o Mestre deu (vs. 4-28) 
não segue rigorosamente uma ordem 
cronológica de acontecimentos. Também é 
bom ter em mente que os versos. 5 a 14 têm 
uma aplicação geral, que vai desde o 
princípio da era cristã até o final dos tempos, 
antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Já os 
versos 15 a 28 possuem uma aplicação mais 
específica, voltada primeiramente para o 
povo judeu (como a destruição de Jerusalém 
no ano 70 d.C., por exemplo) e, por 
extensão, para o período da Grande 
Tribulação que abalará o mundo inteiro. 

Percebe-se na passagem que Jesus 
tinha o intuito claro de alertar seus 
discípulos sobre: I) possíveis impostores; II) 
as dificuldades dos dias vindouros; e III) a 
certeza da salvação daqueles que 
perseverarem até o fim. Nesse contexto, 
podemos ressaltar os ensinamentos 
seguintes. 

Não devemos seguir pessoas que ficam 
fazendo especulações sobre quando 
exatamente Jesus voltará, como se elas 
tivessem recebido uma revelação especial 
da parte de Deus sobre esse assunto. Jesus 

indicou que sua vinda será um fato público, 
notório e inequívoco a todos aqui na terra: 
“Porque, assim como o relâmpago sai do 
Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a 
vinda do Filho do Homem. Onde estiver o 
cadáver, aí se ajuntarão os abutres” (vs. 27-
28). 

Guerras, catástrofes naturais e doenças 
significam que o fim é iminente, mas não 
que o fim já chegou de vez. Para o desespero 
de alguns, o que está ruim ainda vai piorar, 
pois a Palavra de Deus não falha, mas se 
cumpre integralmente. 

O grande sinal que antecederá o fim 
desta era é a proclamação do evangelho a 
todas as nações: “E será pregado este 
evangelho do Reino por todo o mundo, para 
testemunho a todas as nações. Então virá o 
fim” (v. 14). 

Crendo ou não nas Sagradas Escrituras, 
os habitantes do mundo experimentarão 
uma grande e terrível tribulação como 
manifestação da ira de Deus: “Porque nesse 
tempo haverá grande tribulação, como 
nunca houve desde o princípio do mundo 
até agora e nunca jamais haverá” (v. 21). 

A graça de Deus, porém, fará que esse 
período de intensa tribulação seja abreviado 
por causa dos seus escolhidos: “Não 
tivessem aqueles dias sido abreviados, 
ninguém seria salvo; mas, por causa dos 
escolhidos, tais dias serão abreviados” (Mt 
22). 

De acordo com a escola pré-milenista 
clássica ou histórica, os discípulos de Cristo 
também estarão aqui quando isso ocorrer. 

Será que você está preparado para 
enfrentar perseguição por causa de Jesus? A 
aproximação do Dia do Senhor causa medo 
ou esperança em você? 
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ARCCA 
Ontem, nesta Igreja, ocorreu mais um 
encontro da nossa associação, quando 
pudemos rever alguns irmãos amados da 
região e receber também a visita de pastores 
congregacionais do RJ, dentre eles o Pr. 
Rovanildo (vice-presidente da UIECB) e o Pr. 
Marcos Moura (secretário-geral da 
denominação). O encontro foi marcado 
ainda pelo culto de gratidão a Deus pelos 
166 anos do congregacionalismo brasileiro, 
completados no último dia 19. Registre-se 
aqui nosso agradecimento a todos que 
estiveram presentes e que se empenharam 
para a realização do evento. Nossos 
cumprimentos à Diretoria da ARCCA por 
viabilizar a programação. 
 

Assembleia de Membros 
Ocorre hoje nesta Igreja, a 
partir das 9h, Assembleia-
Geral Ordinária, conforme 
convocação prévia. É 
importante ressaltar o que 

consta em nosso Estatuto: 

Art. 28. São deveres dos membros: 

(...) 

VII. Ser assíduo aos cultos, às Assembleias e 
a outras atividades públicas e regulares da 
Igreja. 

(...) 

Art. 41. A condição de membro desta Igreja 
será perdida automaticamente nas 
seguintes situações, cabendo ao presidente 
registrar o desligamento em ata de 
Assembleia-Geral: 

(...) 

IV. Por falta a três Assembleias-Gerais 
consecutivas sem motivo justificável 
informado por escrito ao Corpo de Oficiais 
Eclesiásticos. 

Cantina do DAS 
Hoje a cantina após o culto noturno será em 
prol do Departamento de Ação Social. 
Teremos aquele delicioso pastel caseiro 
“GG” com sobremesa e refrigerante. Venha 
participar desse momento de comunhão e 
ajudar a quem mais precisa. Anote aí os 
sabores: carne; queijo com presunto; 
frango. No combo ainda vai refrigerante e 
sobremesa! 
 

Estudo Bíblico 
Na próxima 
quarta-feira, às 
19h30, daremos 
continuidade à 
série Gente que 
fez! Pretendemos 
analisar relatos bíblicos sobre alguns 
personagens e, a partir da biografia deles, 
aprender lições importantes com os acertos 
e erros de cada um. Você poderá se 
identificar em meio às diversas histórias. Eis 
o tema da aula 6: Marta e Maria: duas 
irmãs, duas atitudes. Nosso alvo: 

avaliar nosso relacionamento 
com o Senhor e aceitar o desafio 
de ter um vida focada em Cristo. 

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, de 
forma presencial. A UAC 
e a UMEC estarão 
responsáveis pela 
direção. O culto é uma 
atividade da Igreja e, 
portanto, a participação 

dos demais membros é esperada 

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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naturalmente, inclusive com o exercício dos 
demais serviços e dons. 
 

Pr. Diógenes 
Na semana passada, o Pr. Diógenes (CM 
Jequié-BA) encaminhou-nos seu relatório de 
atividades referente aos meses de junho e 
julho, que foi compartilhado no grupo de 
membros da Igreja. Se você preferir, pode 
solicitar à nossa secretária o documento 
físico e fazer a leitura dele. Observe os 
pedidos de oração e as necessidades 
compartilhadas. Se puder, ajude! 
 

Pr. Richard 
Também na semana passada, compartilhou 
conosco mais notícias sobre o trabalho que 
ele e sua família vêm desenvolvendo no 
instituto Palavra da Vida na Hungria. Apesar 
das dificuldades naturais, nossos irmãos 
estão se empenhando para propagar o 
evangelho do Reino e capacitar obreiros 
para a seara do Senhor. Observe os pedidos 
de oração e as necessidades apresentadas. 
Se puder, ajude! 
 

Alvará de Funcionamento 
Após o cumprimento das exigências feitas 
pelo CBM-ES, a Igreja obteve a renovação do 
alvará de funcionamento. Registre-se aqui 
nosso voto de louvor à Diretoria 
Administrativa, que se empenhou para que 
pudéssemos nos adequar às normas, e aos 
demais irmãos fiéis em suas contribuições, 
pois deram suporte necessário ao 
cumprimento dos tais requisitos. O prazo de 
validade da nova autorização vai até 
19/08/2022. 
 

Afeganistão 
Diante dos últimos acontecimentos no 
Afeganistão e da circulação de algumas 
notícias “fakes” nas redes sociais, o 

Departamento de Evangelismo e Missões da 
nossa Igreja sugere o “site” Portas Abertas 
como uma das fontes sérias e confiáveis de 
notícias sobre esse e outros assuntos 
semelhantes. Ore por aquele povo! Clique 
aqui e saiba mais! 
 

Vem aí! 

 
Reserve essa data e participe conosco! Mais 
informações com o Eduardo Bonates. 
 

Cantinho da Oração 
“E tudo o que pedirem 
em oração, se crerem, 
vocês receberão.” 
(Mt 21.22). 
 

• Pelos enfermos, para que tenham boa 
recuperação. 

• Pelo nosso país e pelos nossos 
governantes, “para que tenhamos uma 
vida tranquila e pacífica, com toda a 
piedade e dignidade” (1Tm 2.1-2). 

• Pela saúde da Margarida, que fará uma 
biópsia dia 30/08. 

• Para que Deus tenha misericórdia da 
nossa Igreja e nos trate com graça. 

• Pela propagação do evangelho no Brasil e 
no mundo. 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

Siga-nos nas redes sociais e compartilhe! 
 

   
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco  

https://portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/qual-a-situacao-dos-cristaos-no-afeganistao-com-a-ascensao-do-taliba
https://portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/qual-a-situacao-dos-cristaos-no-afeganistao-com-a-ascensao-do-taliba
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 Bruna Dca. Izabel Dca. Marina Dc. João Artur 

Dirigente da manhã Assembleia   Ladário 

Dirigente da noite Luciana M. 
Dc. Rafael UAC e UMEC 

Dca. Kelen 

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

Oper. de multimídia* Vivian Luciana Moraes Guilherme Ana Luíza 

Recepção Dca. Marina Saturnino Dc. José Francisco Eliane 
Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 18h: Flávia 

18h15: Ana 
Luíza 

18h30: 
Lucas 

18h45: 
Matheus 

19h: 
Mylena 

19h15: 
Vanusa 

*Comparece aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

EXPEDIENTES 
Domingo Quarta-Feira Sexta-Feira 1ª Semana do Mês 

Escola Dominical: 9h 
M. Louvor (ensaio): 10h30 

Culto: 18h 

Estudo Bíblico 
(sistemático e doutrinário): 

19h30 
Oração: 19h30 

Semana de Oração: 
19h30 

 

AGENDA E DATAS MAGNAS 
(Fale com o pastor ou com a secretária caso queira reservar uma data especial) 

Agosto 22 
9h Assembleia-Geral Ordinária 

19h30 Cantina (DAS) 

Setembro 

1º - Dia de Vocações 

5 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina (Retiro) 

6 a 10 19h30 Semana de Oração 

7 
- Dia da Independência do Brasil 

- Dia do Seminário Teológico Congregacional do Rio de Janeiro (STCRJ) 

11 19h Noite de Louvor e Adoração (Ministério de Louvor) 

12 
- Domingo Missionário 

19h30 Cantina (DEM) 
 

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 

6 Márcia 

9 Nícolas 

16 Gabriel 

18 Mary Ellen 

26 
Gilmar e Luciana Soares (casamento) 

Bárbara 
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). 

Pb. Francisco Cléber: IEC Vale Encantado-ES (tel.: (27) 99607-0268). 
 

OFICIAIS ECLESIÁSTICOS 

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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