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A vinda do Filho do Homem 
(Mt 24.29-44) 

A expressão “Filho do Homem”, usada 
por Jesus no versículo 30 do nosso texto de 
referência, faz alusão ao próprio Senhor. Ela 
aprece pela primeira vez no Novo 
Testamento em Mt 8.20 e se repete mais de 
80 vezes nele, sempre se referindo a Cristo. 
Em Dn 4.13-14, o profeta usa essa mesma 
expressão para falar sobre a vinda de Jesus, 
seu domínio, sua glória e seu reino. 

Já o texto que ora analisamos 
relaciona-se com o seu contexto imediato na 
medida em que é parte integrante do 
sermão escatológico proferido por Jesus e 
motivado pelo questionamento dos seus 
discípulos (Mt 24.3). O Senhor acabara de se 
referir a sinais precedentes à sua própria 
volta (Mt 24.5-14): I) surgimento de falsos 
cristos (ou cristãos); II) agravamento da crise 
mundial (guerra, fome, terremoto); III) 
intensificação da apostasia; IV) acirrada 
tribulação e maldade contra seu povo; V) 
aparecimento do “homem da iniquidade”; e 
VI) pregação do evangelho às nações. 

A vinda do Filho do Homem é, portanto, 
o desfecho do período da história 
considerado como “últimos dias” (At 2.17). 
Além disso, ela transmite, a um só tempo, 
uma mensagem de advertência para o 
mundo e de esperança para a igreja (vs. 30-
31). Quais outros pontos relevantes podem 
ser destacados em Mt 24.29-44? 

Jesus disse que voltará após a 
tribulação (vs. 29-30). Suas palavras não 
deixam dúvida, pois são bem claras e 
contundentes: “Logo em seguida à 
tribulação daqueles dias... Então, aparecerá 
no céu o sinal do Filho do Homem”. Esse 
evento não acontecerá antes dela. 

Jesus afirmou que as pessoas o verão 
(v. 30). Não fez indicação alguma de uma 
vinda secreta para uns e pública para outros: 
“todos os povos da terra se lamentarão e 
verão o Filho do Homem vindo sobre as 
nuvens do céu, com poder e muita glória”. 
João registrou a mesma ideia em Ap 1.7: “Eis 
que vem com as nuvens, e todo olho o verá, 
até quantos o traspassaram”. 

O povo que o Senhor escolheu será 
reunido a ele após a tribulação (vs. 29, 31), e 
não antes dela. Essa era, inclusive, a 
expectativa dos pais da igreja. Agostinho de 
Hipona, no século IV, divergiu sobre a 
questão do milênio, mas não sobre o 
momento da reunião entre Cristo e seu 
povo. Foi no século XIX que a ideia de uma 
vinda secreta de Cristo apenas para a igreja 
e depois (7 anos) outra pública para as 
demais pessoas ganhou ênfase, a partir de 
John Darby, cujas convicções teológicas 
mereceram algumas advertências de 
Charles Spurgeon, eminente pregador, 
professor e escritor. Mesmo 1Ts 4.16-17 não 
refuta o que Jesus comunicou. Nessa 
passagem, a ocasião da vinda do Senhor 
parece guardar conexão com Mt 24.30-31. 

A necessidade de discernimento e 
vigilância (v. 32). A essa altura, convém fazer 
duas perguntas: “Quem estaria sujeito aos 
alertas de Jesus?” (vs. 33-34); e “Por que 
Jesus fez questão de advertir seus discípulos 
se eles não experimentariam essas coisas?” 
(vs. 42, 44). A resposta é uma só: a aplicação 
desse ensino parece recair também sobre os 
discípulos de Jesus. 

Então, prezado leitor, você tem se 
mantido vigilante? Qual será sua condição 
no dia em que o Filho do Homem voltar? 
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Assembleia de Membros 
Tome nota de algumas 
deliberações ocorridas em 
nossa última AGO, ocorrida 
dia 27/06: I) registrar 
correspondências recebidas 

do CM Aracruz a respeito de transferência 
de membros, eleição de oficiais e vice-
presidente do campo, e desligamento de 
membros; II) registrar o recebimento do 
relatório de atividades do CM Jequié-BA 
referente ao 1º trimestre deste ano; III) 
aprovar as prestações de contas conforme o 
parecer do Conselho Fiscal; e IV) admitir no 
rol de membros a irmã Vanúzia Bermudes, 
por jurisdição, oriunda da Igreja Batista 
Palavra e Vida (Campos dos Goytacazes-RJ). 
 

CM Aracruz 
Ontem, alguns irmãos desta Igreja estiveram 
no culto de ordenação do Pb. Daivid Siam, da 
Dca. Raquel Siam e da Dca. Erenilda Baece. 
Na ocasião, o casal Thierry Barbosa e Jhemily 
Lima foram efetivamente recepcionados 
como membros. A todos, os fraternos 
cumprimentos da IEC Soteco. O Pr. Albert 
teve a honra de ser o pregador do culto e 
falou sobre “Alertas para a liderança 
eclesiástica”, baseado no ministério de João 
Batista, de acordo com Lc 3.1-20. 
 

Escola Dominical 
Está em plena atividade 
nesta manhã, após uma 
breve suspensão das aulas 
por causa da assembleia de 
membros. A Classe de 
Integração e Novos 

Membros funciona hoje, no gabinete 
pastoral. Aliás, você é aluno regular dessa 
escola? Sua família a frequenta? Se a 
resposta for “não”, é preciso refletir sobre o 
porquê disso. Seja sincero! 

Recepção de Membro 
Hoje à noite, durante o culto, a irmã Vanúzia 
Bermudes será efetivamente recebida como 
membro desta Igreja. Mais uma vez, seja 
bem-vinda! 
 

Santa Ceia 
Será ministrada 
hoje, durante o culto 
noturno. O Pb. 
Pedro Júnior e a 
Dca. Kelen são os 
responsáveis pela 
preparação da mesa. Para nossa 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. Por isso há entre vocês muitos 
fracos e doentes, e vários já dormiram” (1Co 
11.28-30). 
 

Cantina Pró-Retiro 
 



Boletim Informativo – Ano V – Nº 22/21, de 4 de julho de 2021 
 

Semana de Oração 
Começará amanhã nossa Semana de Oração 

no templo, a partir das 
19h30. Eis abaixo a escala. 
Se houver impedimento, 
avise com antecedência 
para que as atividades da 
Igreja não sejam 
prejudicadas. 

• Dirigentes: Clóves (2ª); Dca. Kelen (3ª); 
Ladário (4ª); Dca. Níceas (5ª); Tony (6ª). 

• Recepcionistas: Regina (2ª); Dc. Rafael 
(3ª); Dca. Izabel (4ª); Dc. João Artur (5ª); 
Márcia (6ª). 

 

Estudo Bíblico 
Em virtude da 
nossa Semana de 
Oração, não 
haverá estudo 
bíblico na próxima 
quarta-feira. Na 
semana seguinte, começaremos uma nova 
série de estudos bíblicos: Gente que Fez! 
Pretendemos analisar relatos bíblicos de 
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. 
Participe e seja edificado! Observação: os 
cultos das quartas-feiras serão retomados 
na forma presencial na ocasião. Igreja, 
alerta! 
 

Retiro 
Vamos retomar as 
tratativas sobre o 
assunto. Nesse 
sentido, o pastor 
convoca a comissão 
nomeada para uma 

reunião no dia 18, após o culto noturno. O 
pastor solicita que cada integrante 

apresente informações objetivas referentes 
à sua área de atuação para reanálise do 
planejamento, ponderações sobre possíveis 
pendências e tomada de decisão. Eis os 
nomes dos componentes: Pb. Pedro Júnior, 
Dc. Rafael, Flávia, Ladário, Carlinhos. 

Os que irão participar do 
retiro devem procurar o 
tesoureiro e retomar o 
pagamento das parcelas 
mensais a partir de julho e 

até 31/10. Os que desistiram de participar 
devem informar sua decisão ao Ladário até 
o fim deste mês. Os que estão em dúvida 
e/ou não pagaram nenhuma parcela 
deverão definir sua situação perante o 
tesoureiro até o fim deste mês. 
Os procedimentos acima são necessários 
porque há pessoas querendo entrar no 
grupo e a comissão precisa tomar decisões, 
ajustar seu planejamento, fazer 
contratações e compras com base no 
número de participantes. Além disso, resta-
nos cerca de 4 meses antes da data prevista 
para o evento. Contamos com a 
compreensão de todos! 
 

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

• Pela saúde do pai da Sheila (conhecida do 
Bonates): problemas respiratórios. 

• Pela saúde do David (esposo de uma 
conhecida da Sidneia): depressão. 

• Pela saúde do Mateus (colega do Gabriel): 
câncer. 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

Siga-nos nas redes sociais e compartilhe! 
 

   
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco  

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


Boletim Informativo – Ano V – Nº 22/21, de 4 de julho de 2021 
 

 

ESCALAS (“Servi ao Senhor com alegria” – Sl 100.2) 
Ofícios Hoje Quarta Sexta Próx. Domingo 

Oficial de plantão Dca. Marina 

Semana de 
Oração 

 
(verificar a escala 

neste boletim) 

Semana de 
Oração 

 
(verificar a escala 

neste boletim) 

Dca. Izabel 

Dirigente da manhã Jacqueline Ladário 

Dirigente da noite Dc. Rafael Programação da 
UAF Pregador(a) da noite Pr. Albert 

Oper. de som* Carlinhos Carlinhos 

Oper. de multimídia* Vívian Guilherme 

Recepção Vanusa Luciana M. 
Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 18h: Flávia 

18h15: 
Djalma 

18h30: 
Márcia 

18h45: Dca. 
Kelen 

19h: Bruna 
19h15: 
Mary 

*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) 

Julho 

3 19h Culto com Ordenação de Oficiais no CM Aracruz 

4 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina (Retiro) 

5 a 9 19h30 Semana de Oração 

10 17h Live alusiva ao Dia da Mulher Congregacional (FEUAF) 

11 

– Dia da Mulher Congregacional 

18h Culto alusivo ao Dia da Mulher Congregacional (UAF) 

– Dia de Missões Nacionais (2º domingo) 
 

ANIVERSARIANTES DE JULHO 

3 Pb. Pedro Júnior e Mary Ellen (casamento) 

10 
Bráulio 

Dc. José Francisco e Dca. Marina (casamento) 
13 Pb. Pedro Junior 

15 Mariana Soares 

18 
Dca. Carmozina 

Benjamin 

22 Ladário 

23 Azarcon 

25 Luís Eduardo e Ana Lúcia (casamento) 
26 Dc. José Francisco 

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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