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A identidade de Jesus 
(Mt 16.13-20) 

A passagem bíblica indicada acima tem 
como pano de fundo a tentativa de 
desconstrução da identidade de Jesus 
(“Aproximando-se os fariseus e os saduceus, 
tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse 
um sinal vindo do céu”, v. 1) e a falta de 
discernimento a respeito do cumprimento 
das promessas divinas no Antigo 
Testamento. Compare, por exemplo, com o 
que diz Malaquias 3.1: “Eis que eu envio o 
meu mensageiro [João Batista], que 
preparará o caminho diante de mim; de 
repente, virá ao seu templo o Senhor [Jesus], 
a quem vós buscais, o Anjo da Aliança 
[Jesus], a quem vós desejais; eis que ele vem 
[Jesus], diz o SENHOR dos Exércitos [Deus]”. 

Esse trecho também nos chama 
atenção pela amplitude e pela profundidade 
teológico-doutrinárias. Nele, observamos a 
incapacidade humana de reconhecer Jesus 
sem a atuação do Espirito de Deus (v. 17); a 
supremacia de Cristo e os fundamentos da 
Igreja (v. 18); e a autoridade da Igreja 
delegada por Jesus (v. 19). 

Diante de tudo isso, vamos nos deter 
no verso principal: “Respondendo Simão 
Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus 
vivo” (v. 16). Essa foi a resposta de Pedro à 
pergunta inquietante de Jesus a seus 
discípulos: “Mas vós, continuou ele, quem 
dizeis que eu sou?” (v. 15). E para você, 
quem é Jesus? 

Jesus é incomparável. Muitas pessoas 
têm uma ideia equivocada sobre Jesus, 
achando que ele é mais um dentre os 
mestres religiosos, um homem acima da 
média ou mesmo um espírito iluminado etc. 
(cf. vs. 13-14). Leia o reconhecimento e o 
tributo de Paulo a Jesus: “Assim, ao Rei 

eterno, imortal, invisível, Deus único, honra 
e glória pelos séculos dos séculos. Amém!” 
(1Tm 1.17). 

Jesus é a proposta do Pai para a nossa 
redenção. O apóstolo Pedro declarou que 
Jesus é “o Cristo” (v. 16), expressão que 
significa “ungido”, “consagrado” (“separado 
de forma especial para uma função 
específica”). João Batista, que batizou Jesus, 
disse a respeito dele: “Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo” (Jo 1.29). 
Já o profeta Isaías declarou: “Mas ele [Jesus] 
foi traspassado pelas nossas transgressões e 
moído pelas nossas iniquidades. O castigo 
que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas 
suas pisaduras fomos sarados” (Is 53.5). 
Infelizmente, alguns ainda não desfrutam 
dessa redenção: “Pois o ímpio gloria-se do 
desejo do seu coração, e o que é dado à 
rapina despreza e maldiz o Senhor. Por 
causa do seu orgulho, o ímpio não o busca; 
todos os seus pensamentos são: Não há 
Deus” (Sl 10.3-4). 

Jesus afirmou ser o “pão da vida” (Jo 
6.35), uma referência à alimentação do 
homem, a qual sacia a fome e gera saúde e 
crescimento. Também disse ser “fonte de 
água” (Jo 7.37), indicando pureza, 
hidratação; sem água até os vegetais 
murcham, secam e morrem. Designou a si 
mesmo de “luz do mundo” (Jo 8.12), como 
uma fonte de calor capaz de aquecer nossas 
almas e iluminar os caminhos da nossa vida. 

Ao conhecer um pouco mais sobre a 
pessoa de Jesus e o que ele representa, o 
que você fará, que decisão você tomará? Ele 
também disse: “Eis que estou à porta e bato; 
se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, 
entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele 
comigo.” (Ap 3.20) 
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Reunião 
O pastor precisa se 
reunir hoje com a 
diretoria dos 
Departamentos, logo 
após o culto noturno, 
no gabinete pastoral. 
 

Estudo Bíblico 
Ocorrerá na próxima 
quarta-feira, às 19h30. 
Finalizaremos à série de 
estudos chamada de 

Aconselhamento 
Bíblico. O tema da aula 7 é O 
Aconselhamento Bíblico e a Pregação. Eis o 
nosso alvo: 

valorizar a eficácia e a suficiência da 
Palavra de Deus. 

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

Aniversário da IEC Soteco 
O culto de gratidão pelos 64 anos desta 
Igreja ocorrerá no próximo dia 30, a partir 
das 19h. Em virtude das circunstâncias 
atuais sobre saúde pública, somos 
compelidos a observar uma série de 
restrições. Então, não distribuiremos 
convites para as igrejas da região. Além 
disso, a participação será prioritariamente 
para membros e congregados. Assim, 
pretendemos evitar um número de pessoas 
que exceda nossa capacidade atual. 
Contamos com a compreensão de todos 
nesses dias de pandemia. 
 

Chá de Cozinha 
Normalmente, presenteamos alguém no dia 
do seu aniversário. Que tal fazermos isso em 
relação à nossa Igreja no próximo dia 30? Se 
você puder, doe um utensílio de cozinha que 

consta na lista disponibilizada no grupo de 
WhatsApp dos membros ou na lista 
impressa que está com a Flávia. 
 

Culto de Oração 
A liturgia dos cultos das sextas-feiras ficará, 
a partir de fevereiro, sob responsabilidade 
das Uniões, em regime de revezamento 
(escala no boletim). Assim, homens, 
mulheres, jovens e adolescentes terão 
oportunidade de colocar seus dons e 
talentos à disposição da edificação da 
Igreja. Será uma boa oportunidade também 
para interação interna entre todos, 
treinamento e serviço cristão. A ênfase 
desses cultos será a oração, mas a dinâmica 
deles será dada por quem estiver na direção. 
Eis abaixo uma sugestão para um bom 
aproveitamento desse tempo: 
• É importante que o dirigente reserve um 

tempo adequado para a Igreja 
efetivamente orar. 

• Recomenda-se que os pedidos de oração 
feitos pelos participantes sejam breves, 
objetivos. Não é preciso contar toda a 
história ou todos os detalhes da situação. 

• Assim como a pregação e o estudo da 
Palavra, a oração é outro pilar da igreja. 
A participação neles é fundamental para 
quem quer se fortalecer. 

• Começando o culto na hora marcada 
(19h30), há tempo suficiente para o 
dirigente reservar: I) cerca de 15 a 20 
minutos para abertura e louvor (3 no 
máximo); II) cerca de 20 a 25 minutos 
para uma devocional (não convém aqui 
pregar 45 ou 60 minutos); III) reservar 30 
a 40 minutos para oração (em dupla, 
individual etc.); e IV) reservar 5 minutos 
para o encerramento. 

• De acordo com a orientação acima, a 
duração do culto será de 1h10 a 1h30, no 
máximo. 
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CM Aracruz 
O Pr. Aderson enviou-nos recentemente o 
relatório de atividades do campo realizadas 
em dezembro/2020, o qual foi 
compartilhado eletronicamente no grupo de 
WhatsApp dos membros da Igreja. Aqueles 
que desejarem ler o documento impresso 
devem solicitá-lo à secretária da Igreja, 
nossa irmã Bruna. 
 

Renan e Alexandra 
Após o incidente sofrido por ele no sábado 
passado (9), o jovem casal precisou 
antecipar seu voo de volta para Brasília, o 
que ocorreu na quarta-feira (13), com o 
apoio do irmão Cloves. Em sua cidade de 
origem, nosso irmão Renan realizou outros 
exames e passará por uma reavaliação 
médica para melhor diagnóstico do caso e 
início do tratamento adequado. O casal 
agradece imensamente todo o apoio 
recebido da Igreja, as visitas e as 
lembranças. Oremos por ele. 
 

ARCCA 
Nossa próxima reunião regional está 
prevista para ocorrer na Serra, dia 6 de 
fevereiro, a partir das 10h30. Entre outras 
atividades, teremos o culto com o louvorzão 
dos jovens da associação. Os que pretendem 
participar (inclusive os que devem, em 
virtude dos cargos que ocupam na 
associação) devem se manifestar até o 
próximo dia 24 perante nossa secretária, 
Bruna, que organizará a relação e tomará 
outras providências. Isso é importante para 
o planejamento da logística nossa 
(deslocamento) e da igreja anfitriã 
(alimentação, acomodação etc.). 
 

Teologia Sistemática 
Nossa próxima série de estudo bíblico será 
na área da teologia sistemática. O assunto 

dela será A Doutrina da Aplicação da 
Redenção. Eis alguns dos temas abordados 
nas aulas: I) O Chamado do Evangelho e o 
Chamado Eficaz; II) Regeneração; III) 
Conversão; IV) Justificação; V) Adoção; VI) 
Santificação. Aguarde! 
 

 

• Por Manaus, seus habitantes, suas 
autoridades, seus hospitais. 

• Pela saúde do Pr. Manoel Bernardino e da 
sua esposa Denise (covid-19). 

• Pela saúde do Pr. Jaésio (covid-19). 

• Pela saúde da Jacqueline (crise renal) 

• Pela saúde do pai da Sidneia (necessidade 
de cirurgia). 

• Pela saúde da Gleyci (prima do Matheus e 
membro da IEC Niterói-RJ). 

• Pelo Pr. Aderson, sua família e ministério 
(CM Aracruz-ES). 

• Pelo Pr. Diógenes, sua família e seu 
ministério (CM Jequié-BA). 

• Pelo Pr. Richard, sua família e seu 
ministério (Palavra da Vida Hungria). 

Visitante, seja bem-vindo! 
Sua presença nos alegra. 

Volte sempre. 

Siga-nos nas redes sociais! Inscreva-se e 
compartilhe! 

    
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco  

https://www.facebook.com/IECSoteco
https://www.youtube.com/channel/UCO2iSU6W576ByKNFqt6nOXA
http://www.iecsoteco.com/
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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 Dc. Rafael Dc. João Artur Dca. Izabel 

Dirigente da manhã Bruna 
  

Cloves 

Pregador da manhã Pb. Pedro Júnior Dca. Izabel 

Dirigente da noite Dc. Rafael 
Pr. Albert Bruna 

Dca. Carmozina 

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

Oper. de som* Djalma Djalma Voluntário? Lucas 

Oper. de multimídia* Vívian Ana Luíza - Guilherme 

Recepção Dca. Regina Dc. Rafael Dc. João Artur Dca. Níceas 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

18h: Ana 
Luíza 

18h15: 
Guilherme 

18h30: 
Lucas S. 

18h45: 
Matheus 

19h: Eliane 
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 
Oração: 19h30 

Semana de Oração: 
19h30 

 

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

Janeiro 

17 19h30 Reunião do pastor com a diretoria dos Departamentos 

20 - Dia do jornal O Cristão (veículo de comunicação oficial da denominação) 

30 19h Culto de gratidão: aniversário da IEC em Soteco (64 anos) 

31 
19h30 Reunião do pastor com os representantes das Assessorias 

- Final do recesso 

Fevereiro 

1º a 5 19h30 Semana de Oração 

6 10h30 Reunião da ARCCA (Serra) 

7 18h Culto com Santa Ceia 
 

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

5 Azarcon e Sidneia (casamento) 

14 
Othoniel e Stela (casamento) 

Lucas Salino 

22 Saturnino e Dca. Carmozina 

27 Paula Andrade 

Fale com a secretária da Igreja caso seu nome 
não esteja relacionado aqui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCERIAS (Fp 4.10-20) 

Pr. Diógenes (tel.: (75) 99226-6888, e-mail: diowende@gmail.com): CM de Jequié-BA (Rua Lélis Piedade, nº 
497, Centro, Jequié-BA, CEP 45200-460. 

CM de Aracruz-ES (Pr. Aderson, tel.: (21) 97179-4671, e-mail: aderson.santos.rocha@gmail.com): Rua do 
Tubarão, s/nº, Irajá, Aracruz-ES, CEP 29192-580. 

Pr. Richard Oliveira (tel.: (91) 98114-5616, e-mail: richardoliveira7391@gmail.com): IMPV (projeto Hungria). 

Pb. Francisco Cléber (tel.: (27) 99607-0268): IEC Vale Encantado (Rua Guararema, nº 344, Vale Encantado, 
Vila Velha-ES, CEP 29113-150). 

 

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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