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A parábola das dez virgens 
(Mt 25:1-13) 

Creio que os significados das virgens (5 
prudentes e 5 néscias); da candeia/lâmpada; 
do óleo/azeite não constituem o melhor 
caminho para alcançarmos a compreensão 
do ensinamento divino. Se alguém se 
prender a eles, talvez até argumente, por 
exemplo, que só 50% das pessoas irão para 
o céu. Há quem defenda que os números na 
Bíblia contêm um sentido especial. O nº 10 
representaria a humanidade. Portanto, se 
apenas 5 das 10 virgens foram levadas pelo 
noivo, é porque apenas a metade da 
população será salva. Mas assim correremos 
o risco de perder o foco da mensagem! 

Defendo que precisamos partir do 
contexto e da intenção do autor da parábola 
(Jesus), e também do escritor do Evangelho 
(Mateus) para alcançarmos o entendimento 
adequado da mensagem. 

Jesus proferiu esta parábola dois dias 
antes da sua crucificação (Mt 26:1-2). 
Sabemos que, quando se fere o pastor, as 
ovelhas são dispersas, há uma tendência ao 
esfriamento espiritual (Zc 13:7). Então, era 
importante que Jesus enfatizasse a sua volta 
a fim de fortalecer a fé dos seus discípulos. 
Mesmo não tendo fixado data para esse 
acontecimento, Jesus os instruiu a respeito 
de como deveriam se comportar até o 
cumprimento da profecia. E aqui está o foco 
da mensagem: os discípulos de Jesus 
deveriam aguardar a volta dele, agindo com 
prudência e perseverança, crendo que 
aquele que prometeu é fiel para cumprir sua 
palavra (Rm 4:18-22). Ao final, é isso que vai 
distinguir a verdadeira noiva de Cristo (cf. Mt 
24:13). 

Mateus destina seu Evangelho aos 
judeus e o escreve do ponto de vista da sua 

comunidade. Mas o que isso significa? Em 
primeiro lugar, o autor tenta provar que 
Jesus era o Messias prometido. Por isso ele 
contém mais referências ao AT do que os 
outros Evangelhos juntos. Mateus também 
inicia seu livro descrevendo a genealogia de 
Jesus, o que para os Judeus tem muita 
importância. É evidente que Mateus 
concentra esforços para persuadir os judeus 
a acreditarem nas promessas do Senhor. 

Em segundo lugar, na ocasião em que o 
livro foi escrito (mesmo sem podermos 
precisar a data dele), os discípulos viviam a 
expectativa da volta de Cristo. Havia quem já 
duvidasse das palavras de Jesus sobre a sua 
volta, em virtude dos anos que se passaram 
após a promessa (mais ou menos 35). Já por 
volta do ano 50, Paulo precisou reanimar os 
crentes de Tessalônica, que andavam com a 
fé esmorecida por causa da aparente 
demora da volta de Jesus. Paulo exorta-os a 
viverem em paz e em fidelidade a Deus (4:1-
12), pois o retorno do Senhor, diz ele, é 
iminente; mas o momento desconhecido. 
Era necessário que os crentes estivessem 
atentos e vigilantes (4:13 – 5:11), pois o Dia 
do Senhor virá repentinamente (5:2). As 
situações vivenciadas pelos dois apóstolos 
eram semelhantes no que diziam respeito à 
volta de Cristo. Por isso Mateus utiliza a 
parábola das dez virgens para reavivar a 
esperança e a vigilância dos discípulos. 

Concluo dizendo que, respeitada a 
simbologia contida na parábola, devemos 
compreendê-la e aplicá-la da seguinte 
forma: I) a volta de Jesus é certa e está cada 
vez mais próxima; II) os crentes devem viver 
com prudência, perseverança e fé até lá; III) 
naquele Dia, Jesus fará distinção entre sua 
igreja e o mundo. 
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Dia dos Oficiais Eclesiásticos 
Nossa denominação reserva o 2º sábado de 
junho para homenagear os oficiais 
eclesiásticos pelo serviço dedicado à seara 
do Senhor. Portanto foi ontem! Você orou 
especialmente pela vida do pastor, do 
presbítero, dos diáconos e diaconisas desta 
Igreja? Aproveitou a ocasião para 
cumprimentá-los? Para reflexão: 
“Art. 9º – A liderança e administração das 
Igrejas é confiada, por suas assembleias 
gerais, a: 
I – oficiais designados de Pastor, Presbítero 
e Diácono; 
(...) 
Art. 10 – Os oficiais eclesiásticos são: 
I – Pastor; 
II – Presbíteros; 
III – Diáconos. 
§ 1º – PASTOR é o Ministro do Evangelho 
eleito para esse fim, com privilégios e 
deveres específicos, sendo este ofício o 
primeiro em dignidade e utilidade na Igreja. 
§ 2º – O Pastor eleito e empossado em uma 
Igreja assume responsabilidade executiva e 
administrativa. 
§ 3º – PRESBÍTERO é o oficial auxiliar do 
Pastor nas atividades docentes e 
administrativas. 
§ 4º – DIÁCONO é o oficial que coopera com 
o Pastor nos diversos serviços da Igreja. 
Art. 11 – O ofício é perpétuo, mas o cargo é 
temporário e local. 
§ 1º – Só deve ser eleito e empossado no 
pastoreio de uma Igreja o Pastor inscrito no 
Quadro de Ministros da União. 
§ 2º – A eleição para o Presbiterato e o 
Diaconato só se dará entre os membros de 
uma Igreja local, independentemente de 
ordenação prévia. 
Art. 12 – Para o oficialato deverão ser 
votadas pessoas comprovadamente 
vocacionadas, de acordo com 1 Timóteo 3.1-

13 e Tito 1.5-9” (Regimento Interno da 
UIECB, o qual esta Igreja subscreve). 
 

Noite de Louvor e Adoração 
Parabéns aos que somaram esforços para 
realizar esse evento! Que o nome do Senhor 
seja glorificado por meios de suas vidas! Que 
venham outras noites melhores até do que a 
de ontem! 
 

Domingo Missionário 

 
Durante o culto noturno, recolheremos 
ofertas específicas para investimento nessa 
área. Medite na seguinte passagem das 
Escrituras: “Todo aquele que invocar o nome 
do Senhor será salvo. Como, porém, 
invocarão aquele em quem não creram? E 
como crerão naquele de quem nada 
ouviram? E como ouvirão, se não há quem 
pregue? E como pregarão, se não forem 
enviados?” (Rm 10.13-15). 
 

Seja Bem-Vindo! 
Está conosco nesta noite o Pr. David 
Escodino, da IEC Vale Encantado, que será o 
pregador do culto. Desejamos a ele e aos 
seus as abundantes bênçãos do Senhor! 
 

Estudo Bíblico 
Ocorrerá na 
próxima quarta-
feira, às 19h30, 
apenas de forma 
on-line, no canal 
da Igreja no 
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YouTube. Daremos continuidade à série A 
Doutrina da Aplicação da Redenção. Eis o 
tema da aula 10: A Morte e o Estado 
Intermediário. Nossos alvos: 

discernir o propósito da morte na 
vida cristã; e 

saber o que acontece com nosso 
corpo e nossa alma ao morrermos. 

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

Elaboração de Pauta da AGO 
Com vistas à próxima AGO e de acordo com 
o § 1º do artigo 44 do Estatuto, assuntos de 
interesse da Igreja podem ser encaminhados 
ao presidente até 17/6 com o objetivo de 
serem analisados previamente para a 
elaboração da pauta da reunião. 
 

Reunião de Oficiais 
O pastor convoca o 
Corpo de Oficias da 
Igreja para uma 
reunião na próxima 
quinta-feira (17), às 
20h, de forma on-line, 
para tratar da pauta da próxima AGO e 
outros assuntos pertinentes. 
 

Culto de Oração 
Ocorrerá na próxima 
sexta-feira, às 19h30, de 
forma presencial. a UAF 
estará responsável pela 
direção dele. A direção 
do culto será das irmãs, 
mas ele é uma atividade 
da Igreja e, portanto, a 

participação dos demais membros é 
esperada naturalmente, inclusive com o 
exercício dos demais serviços e dons. 

ARCCA 
O próximo encontro está agendado para o 
próximo sábado (19), às 10h30, em São 
Matheus. Os interessados em participar 
devem falar com a Bruna até quarta-feira. 
Outras informações serão transmitidas 
durante os cultos e/ou no grupo de 
membros. 
 

Workshop Enem 
Ocorrerá no próximo sábado (19), a partir de 
9h, nesta Igreja. O público-alvo são os 
estudantes que farão o exame nacional 
neste ano (membros ou não desta Igreja). 
Haverá dicas 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). As vagas são limitadas! 
As inscrições podem ser feitas por meio de 
formulário eletrônico: clique aqui! Outras 
informações podem ser obtidas com a 
Mylena ou com a Mary. 
 

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

• Em gratidão a Deus pelo emprego do 
Bráulio e pelo livramento concedido ao 
Pb. Pedro Júnior. 

• Pela saúde da Márcia (leve paralisia 
facial). 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

Siga-nos nas redes sociais e compartilhe! 
 

   
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8LmKzxy1JNeOotfSBmxZFn_z_XEQF1sFUwigdVeWxAWHWXQ/viewform?usp=sf_link
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 Pb. Pedro Júnior – Dca. Kelen Dc. José Francisco 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Dca. Izabel Pr. Albert 
(on-line) 

UAF 
Dca. Kelen 

Pregador(a) da noite Pr. David Pb. Pedro Júnior 
Oper. de som* Djalama/Lucas – Voluntário Lucas/Djalma 

Oper. de multimídia* Ana Luíza – Voluntário Vívian 

Recepção Eliane – Dc. Rafael Dca. Izabel 
Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

18h: Dc. 
José F. 

18h15: Dca. 
Carmozina 

18h30: 
Mariza 

18h45: Ana 
Lúcia 

19h: Dc. 
Luiz 

19h15: 
Cloves 

*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 

13 
– Domingo Missionário 

19h30 Cantina (DEM) 

17 20h Reunião do Corpo de Oficiais (on-line) 

19 10h30 Reunião da ARCCA (São Matheus) 

26 16h Festa do Milho (UAF) 

27 9h Assembleia-Geral Ordinária 

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 
 

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). 

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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