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Vigiai, pois o Senhor vem 

(Mt 24.45-25.30) 

Convido você, prezado leitor, a notar a 
relação das três parábolas seguintes (do 

bom servo e do mau; das dez virgens; e dos 
talentos) com a afirmação de Jesus sobre 

sua própria volta à terra: “Então aparecerá 

no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os 

povos da terra se lamentarão e verão o 

Filho do Homem vindo sobre as nuvens do 

céu, com poder e grande glória” (Mt 24.30). 
Note também a relação delas com a 

pergunta dos discípulos sobre o dia em que 
essa promessa se concretizará: “Diga-nos 

quando essas coisas vão acontecer e que 

sinal haverá da sua vinda e do fim dos 

tempos” (Mt 24.3). 

Feito isso, convém compreender que 
as três parábolas aqui abordadas 
constituem uma vigorosa mensagem de 
alerta para todos nós sobre: I) a 
necessidade de vigilância; II) a certeza da 
volta de Cristo; e III) o juízo que o Senhor 
executará.Portanto que lições podemos 
aprender com elas? 

Perceba que há dois grupos distintos 
de pessoas em cada parábola, os quais são 
representados por: I) servo fiel e prudente; 
virgens prudentes; servo bom e fiel; e II) 
servo mau; virgens néscias; servo mau e 
negligente. A pergunta que devemos nos 
fazer é a seguinte: “Em qual dos grupos nos 
inserimos?”. 

As três parábolas reafirmam a ideia de 
que Jesus voltará de forma inesperada e 
surpreendente (Mt 24.50; 25.6, 19). Por ser 
assim, os discípulos do Senhor devem estar 
preparados, ao contrários das demais 
pessoas, que vivem de maneira 
imprudente: “Mas o que acontecerá se 

aquele servo, sendo mau, disser consigo 

mesmo: ‘Meu senhor demora para vir’,e 

começar a espancar os seus companheiros e 

a comer e beber com os bêbados?” (Mt 
24.48,49); “As imprudentes, ao pegar as 

suas lamparinas, não levaram óleo consigo 

(...) E as imprudentes disseram às 

prudentes: ‘Deem a nós um pouco do óleo 

que vocês trouxeram, porque as nossas 

lamparinas estão se apagando’” (Mt 25.3, 
8); e “Mas o servo que tinha recebido um 

talento, saindo, fez um buraco na terra e 

escondeu o dinheiro do seu senhor” (Mt 
25.18).Como você tem caminhado, prezado 
leitor? O que tem feito com as 
oportunidades que Deus tem lhe dado? 

A três parábolas ensinam que, quando 
Cristo voltar, ele julgará a todos: “Virá o 
senhor daquele servo, em dia em que não o 
espera e em hora que não sabe,e irá 
aplicar-lhe um castigo severo, condenando-
o com os hipócritas. Ali haverá choro e 
ranger de dentes” (Mt 24.50,51); “E, saindo 
elas para comprar, chegou o noivo, e as que 
estavam preparadas entraram com ele para 
a festa do casamento. E fechou-se a 
porta.Mais tarde, chegaram as virgens 
imprudentes, dizendo: ‘Senhor, senhor, 
abra a porta para nós!’ Mas o noivo 
respondeu: ‘Em verdade lhes digo que não 
as conheço’” (Mt 25.10-12 – não haverá 
segunda chance!); e “Quanto ao servo 
inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali 
haverá choro e ranger de dentes” (Mt 
25.30). 

É preciso levar a sério a promessa da 
volta de Cristo e viver de forma responsável 
diante de Deus. Ainda que a volta de Jesus 
pareça demorada, temos que estar 
preparados para esse glorioso dia, pois não 
haverá segunda chance de arrependimento. 
As pessoas que se dizem crentes, porém 
são infrutíferas, mais cedo ou mais tarde 
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serão reveladas e confrontadas pelo 
Senhor. 

Pr. Albert Iglésia  
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ARCCA 
Ontem ocorreu mais um encontro das 
igrejas da nossa associação. Dessa vez foi 
em São Mateus. Parabéns aos 
organizadores! Até o fechamento deste 
boletim, 11 pessoas de Soteco 
inscritas para representar nossa Igreja. 
Oportunamente, algumas deliberaçõ
serão compartilhadas com os membros.
 

Workshop Enem 
Ocorreu ontem, pela 
manhã, em nosso templo. 
Foi organizado pelo DAS, 
que também está de 
parabéns pela 
iniciativa!Alguns estudantes puderam 
esclarecer dúvidas sobre o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) e receber dicas 
importantes sobre a prova (estrutura, 
questões, características gerais de uma boa 
redação, sugestão de estudo preparatório
procedimentos no dia da prova (horários, o 
que levar e o que não levar); processo de
inscrição para o Enem, para faculdades e 
para concessão de bolsas e financiamentos
(Sisu, Prouni e Fies). 
 

Assembleia de Membros
Consta afixada 
de avisos 

convocaçãopara 
aAssembleia

Ordinária do próximo dia 
27, às 9h, em nosso templo.O pastor solicita 
o empenho daqueles que precisam fazer 
suas prestações de contas, bem como do 
Conselho Fiscalem relação a seus relatórios
a fim de que tudo seja posto em dia
convém. É importante ressaltar o que 
consta em nosso Estatuto: 
Art. 28. São deveres dos membros:

(...) 
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iniciativa!Alguns estudantes puderam 
esclarecer dúvidas sobre o Exame Nacional 

em) e receber dicas 
a prova (estrutura, 

, características gerais de uma boa 
redação, sugestão de estudo preparatório); 

o dia da prova (horários, o 
; processo de 

a faculdades e 
para concessão de bolsas e financiamentos 

Membros 
afixada no quadro 

de avisos a 
convocaçãopara 

Assembleia-Geral 
Ordinária do próximo dia 

O pastor solicita 
daqueles que precisam fazer 

suas prestações de contas, bem como do 
seus relatórios, 

a fim de que tudo seja posto em dia, como 
convém. É importante ressaltar o que 

São deveres dos membros: 

VII. Ser assíduo aos cultos, às 

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 

Assembleia-Geral: 

(...) 

IV. Por falta a três Assembleias

consecutivas sem motivo justificável 

informado por escrito ao Corpo de Oficiais 

Eclesiásticos. 

 

Estudo
Ocorrerá na 
próxima quarta-
feira, às 19h30, 
apenas de forma 
on-line, no canal 
da Igreja no 
YouTube. Daremos continuidade à série 
Doutrina da Aplicação da Redenção

tema da aula 11: Glorificação

saber quando receberemos o corpo 

ressurreto; e

compreende como será esse corpo

Você pode obter o material de 
apoio de cada estudo bíblico no 
Igreja, mas não deixe de participar das 
aulas. 
 

Culto de
Ocorrerá na próxima 
sexta
forma 
estará responsável pela 
direção dele. A direção 
do culto será 
mas ele é uma atividade 
da Igreja e, portanto, a 

de 2021 

VII. Ser assíduo aos cultos, às Assembleias e 

a outras atividades públicas e regulares da 

A condição de membro desta Igreja 

será perdida automaticamente nas 

seguintes situações, cabendo ao presidente 

registrar o desligamento em ata de 

IV. Por falta a três Assembleias-Gerais 

consecutivas sem motivo justificável 

informado por escrito ao Corpo de Oficiais 

Estudo Bíblico 

YouTube. Daremos continuidade à série A 

Doutrina da Aplicação da Redenção. Eis o 
Glorificação. Nossos alvos: 

saber quando receberemos o corpo 

; e 

compreende como será esse corpo. 

Você pode obter o material de 
apoio de cada estudo bíblico no site da 
Igreja, mas não deixe de participar das 

de Oração 
Ocorrerá na próxima 
sexta-feira, às 19h30, de 
forma presencial. AUHEC 
estará responsável pela 
direção dele. A direção 
do culto será dos varões, 
mas ele é uma atividade 
da Igreja e, portanto, a 
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participação dos demais membros é 
esperada naturalmente, inclusive com o 
exercício dos demais serviços e dons. 
 

Festa do Milho 
No próximo 
sábado (26), a 
partir das 16h, 
acontecerá a 
Festa do 

Milhoem nossa Igreja.Venha nos prestigiar 
com sua presença e saborear deliciosas 
guloseimas feitas coma matéria-prima 
principal de vários pratos da culinária 
brasileira. Saiba mais com a diretoria da UAF. 
 

Nem Tudo Convém 
Ao frequentarmos qualquer ambiente, 
devemos não apenas perceber o que é ou 
não proibido, mas também ponderar o que 
é ou não adequado, pois nem tudo convém. 
Assim sendo, o pastor solicita aos membros 
da Igreja que sejam sensatos ao virem para 
os cultos, especialmente os jovens, os 
adultos e todos que desempenham cargos 
ou funções de liderança, pois acabam 
servindo naturalmente de exemplo para os 
adolescentes e os mais novos na fé. Um dos 
aspectos que precisa ser observado com 
atenção e que foi assunto pacífico entre os 
oficiais da Igreja que participaram da 
reunião ocorrida no último dia 17 tem a ver 
com vestimentas. Sobre isso, diz o nosso 
Regimento Interno, nos artigos 16, 21, 24 e 
28, que os líderes devem “Orientar os 

integrantes sob sua supervisão a se 

trajarem de maneira sóbria, decente e 

adequada à liturgia dos cultos formais da 

Igreja, evitando constrangimento e 

irreverência aparente ou real, pois está 

escrito na Bíblia que nem tudo convém (1Co 

6.12)”. Oportunamente outras orientações 
serão dadas de forma restrita. 

Reunião 
O pastor convoca os 
seguintes irmãos para 
uma breve reunião no 
dia 27, após o culto 
noturno: 

• Diretores do DAS, DEM e DERP; 

• Presidentes da UMEC, UHEC e UAF; 

• Coordenadores da ASCOM (multimídia e 
som) e ASMINF; e 

• Regente do Coral e líder do Ministério de 
Louvor. 

 

Você Pode Ajudar? 
Nossos Departamentos de Associação 
Social e Evangelismo e Missões estão 
constantemente precisando da sua ajuda 
(ofertas, serviços, orações etc.). Procure a 
diretoria deles e saiba como ajudar. Envolva-se 
também! Isso potencializará a atuação da 
Igreja nessas áreas. 
 

Cantinho da Oração 

“E tudo o que pedirem 

em oração, se crerem, 

vocês receberão.” 

(Mt 21.22). 
 

• Pela saúde do Walmir Franklin 
(decorrente de covid-19). 

• Pela saúde da Elizângela (covid-19). 

• Em gratidão pela vida do Davi Lucas (filho 
do Sr. Luís, da firma de limpeza). 

• Pela saúde da Margarida (provável 
cirurgia de tireoide). 

• Pela saúde da Cristiane (pós-operatório: 
apendicite). 

• Pelo progresso da vacinação no ES. 
(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

Siga-nos nas redes sociais e compartilhe! 
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ESCALAS (“Servi ao Senhor com alegria” – Sl 100.2) 
Ofícios Hoje Quarta Sexta Próx. Domingo 

Oficial de plantão Dc. José Francisco – Dca. Níceas Dc. Rafael 

Dirigente da manhã Ladário   Jacqueline 

Dirigente da noite Cloves Pr. Albert 
(on-line) 

UHEC 
Pr. Albert 

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

Oper. de som* Lucas/Djalma – Voluntário Djalma/Lucas 

Oper. de multimídia* Vívian – Voluntário Ana Luíza 

Recepção Dca. Izabel – Matheus Dca. Regina 

Intercessão 
(aos domingos, no 
gabinete) 

18h: Tony 
18h15: 
Bráulio 

18h30:Sidneia 
18h45: Ana 

Luíza 
19h: 

Guilherme 
19h15: 

Saturnino 

*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(on-line) 
Oração: 19h30 

Semana de Oração: 
19h30 

 

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

Junho 

26 16h Festa do Milho (UAF) 

27 
9h Assembleia-Geral Ordinária 

18h30 Batismo e Recepção da Mariana 

Julho 

3 A definir Culto com Ordenação de Oficiais no CM Aracruz 

4 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina (Retiro) 

5 a 9 19h30 Semana de Oração 

11 

– Dia da Mulher Congregacional 

18h Culto de Gratidão pelo Dia da Mulher Congregacional (UAF) 

– Dia de Missões Nacionais (2º domingo) 

18 – Domingo Missionário 
 

ANIVERSARIANTES DE JUNHO 

4 Saturnino 

7 Raphael 

15 Antônio Carlos (Tony) 

17 Beatriz 

19 Itamara 

21 Vivian 

25 Mylena 

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). 

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. 

 



 

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


