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O Julgamento do Grande Rei 
(Mt 25:31-46) 

A ascensão de Jesus ao céu foi 
imediatamente seguida da promessa do seu 
retorno à terra: “E, estando eles com os 
olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis 
que dois homens vestidos de branco se 
puseram ao lado deles e lhes disseram: — 
Homens da Galileia, por que vocês estão 
olhando para as alturas? Esse Jesus que foi 
levado do meio de vocês para o céu virá do 
modo como vocês o viram subir”. (Atos 1:10-
11). 

Desde então, muitas expectativas e até 
algumas especulações têm surgido ao longo 
da história. No séc. XIX, William Miller 
(norte-americano e precursor dos 
adventistas) previu audaciosamente essa 
volta para 22/10/1844. Todavia Deus nunca 
deu e nunca dará a revelação precisa dela: 
“— Mas a respeito daquele dia e hora 
ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o 
Filho, senão o Pai” (Mateus 24:36); “Jesus 
respondeu: — Não cabe a vocês conhecer 
tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua 
própria autoridade” (Atos 1:7). 

A Bíblia afirma reiteradamente que 
Cristo voltará. Quando isso ocorrer, vários 
acontecimentos serão concretizados 
também, como o julgamento que ele fará 
em relação à humanidade. Assim sendo, que 
lições podemos extrair de Mt 25:31-46? 

Jesus voltará de forma pessoal, gloriosa 
e poderosa (v. 31). Essa condição será bem 
diferente da sua 1ª vinda. Compare, por 
exemplo, com o que profetizou Isaías a 
respeito da 1ª vinda de Jesus: “...Não tinha 
boa aparência nem formosura; olhamos 
para ele, mas não havia nenhuma beleza que 
nos agradasse. Era desprezado e o mais 
rejeitado entre os homens, homem de dores 

e que sabe o que é padecer. E, como um de 
quem os homens escondem o rosto, era 
desprezado, e dele não fizemos caso” (Isaías 
53:2-3). 

Jesus voltará para exercer juízo (vs. 31-
32). Ele separará “ovelhas” e “cabritos” (v. 
33), recompensará suas ovelhas pelas obras 
realizadas (vs. 34-40) e Condenará os 
cabritos (descrentes; vs. 41-46). Algumas 
explicações são necessárias neste ponto. As 
verdadeiras ovelhas são reconhecidas por 
Jesus (a ele ninguém engana), obedecem à 
sua palavra e distinguem a voz do supremo 
pastor da voz do mundo (João 10:27; 8:31). 
As obras não garantem a salvação de 
ninguém, mas podem testificar a fé salvífica 
que um dia surgiu nos verdadeiros salvos 
(Tiago 2:17). Não fomos salvos por causa das 
boas obras, mas fomos salvos para fazer 
boas obras (Efésios 2:10). Ausência de frutos 
é sinal de uma fé morta, sem raiz em Cristo 
(João 15:1-2). 

Os planos de Deus estão preparados 
desde a eternidade e nada poderá mudá-los 
(vs. 34 e 41). Os homens – grandes ou 
pequenos, ricos ou pobres, fracos e 
poderosos – se abalam por causa de 
doenças, catástrofes, questões políticas e 
econômicas etc. Mas Deus continua regendo 
o universo. A história está sob seu domínio. 

O julgamento do Grande Rei terá 
resultados eternos (v. 46). Depois que Jesus 
pronunciar sua sentença sobre cada um de 
nós, nada será capaz de mudar nossa 
condição. É bom você refletir seriamente 
sobre as oportunidades desperdiçadas de se 
arrepender dos seus pecados ainda nesta 
vida. 

De que lado você ficará quando Cristo 
voltar: do lado das ovelhas ou dos cabritos? 
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ARCCA 
Na reunião ocorrida em 
São Mateus, foi preciso 
fazer ajustes nas datas e 
nos locais das próximas 
reuniões deste ano. Anote 
aí e se programe: 

• 21/08: Soteco (ocasião em que deverá ser 
realizado culto de gratidão pelo 
aniversário da nossa denominação, que 
completará 165 anos em solo brasileiro 
dia 19/08); 

• 09/10: Aracruz; e 

• 11/12: Linhares. 
 

Festa do Milho 
Foi ontem! 
Parabéns aos que 
se empenharam 
para organizá-la. 
Deus há de 
recompensar os que contribuíram de 
alguma forma (1Co 15.58). 
 

Assembleia de Membros 
Ocorre hoje em nossa 
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. 
 

Escola Dominical 
Em virtude da assembleia 
de membros, hoje não 
haverá aulas. Mas elas 
serão retomadas no 
próximo domingo, se Deus 
quiser! 

 

Batismo e Recepção de Membro 
Hoje à noite, durante o culto, a irmã Mariana 
Gualandi será batizada e recebida no rol de 
membros desta Igreja. É bem-vinda ao corpo 
de Cristo! Que o Espírito Santo a fortaleça e 
a faça crescer em graça e conhecimento, a 
fim de usá-la para glória de Deus e edificação 
de todos nós. Para reflexão: "Eu os batizo 
com água para arrependimento. Mas depois 
de mim vem alguém mais poderoso do que 
eu, tanto que não sou digno nem de levar as 
suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito 
Santo e com fogo” (Mateus 3.11). 
 

Estudo Bíblico (I) 
Ocorrerá na 
próxima quarta-
feira, às 19h30, 
apenas de forma 
on-line, no canal 
da Igreja no 
YouTube. Finalizaremos à série A Doutrina 
da Aplicação da Redenção. Eis o tema da 
aula 12: A União com Cristo. Nosso alvo: 

compreender o significado de “estar 
em Cristo” ou “unido a Cristo”. 

Você pode obter o material de apoio de cada 
estudo bíblico no site da Igreja, mas não 
deixe de participar das aulas. 
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Reunião 
O pastor convoca os 
seguintes irmãos para 
uma breve reunião 
logo 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. 

 

Culto de Oração 
 As Uniões de 
Adolescentes (UAC) e de 
Mocidade (UMEC) estão 
responsáveis pelo culto 
de oração da próxima 
sexta-feira, que começa 
às 19h30, de forma 
presencial. Convém 

lembrar que a direção do culto será da UAC 
e da UMEC, 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. 
 

Estudo Bíblico (II) 
Em julho, 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! 
 
 

Santa Ceia 
Será ministrada 
no domingo 
seguinte. O Pb. 
Pedro Júnior e a 
Dca. Kelen serão 
os responsáveis 
pela preparação 
da mesa. “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). 
 

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

• Em gratidão a Deus pela saúde dos irmãos 
Orlando, Cida e Bruno (recuperação da 
covid-19) 

• Em gratidão a Deus pela vida do Sandro, 
que está se recuperando, apesar de ainda 
inspirar cuidados. 

• Em gratidão a Deus pela recuperação do 
Sr. Lucas (pai da Sidneia), após ter 
passado por uma cirurgia. 

• Pela saúde do pai da Sheila (amiga do 
Bonates), o qual sofreu um infarto. 

• Pelo consolo de Deus em favor da família 
enlutada do Wilson (amigo do Gilmar), 
que veio a óbito. 

• Pela saúde da Sra. Cida (mãe de um amigo 
do Bonates), que está com pneumonia. 

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

Oficial de plantão Dc. Rafael – Bruna Dca. Marina 

Dirigente da manhã Assembleia   Jacqueline 

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

UAC e UMEC 
Dc. Rafael 

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

Oper. de multimídia* Ana Luíza – Voluntário Vívian 

Recepção Dca. Regina – Cloves Vanusa 
Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 18h: Vívian 

18h15: 
Eliane 

18h30: 
Cloves 

18h45: 
Matheus 

19h: 
Mylena 

19h15: Irã 

*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 27 
9h Assembleia-Geral Ordinária 

18h Batismo e Recepção de Membro 

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 

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

11 – Dia da Mulher Congregacional 
 

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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