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Verdades sobre a ressurreição 

(Mt 22.23-32) 

Jesus continua sendo coloca à prova 
por mentes inescrupulosas. Lembre-se de 
que, em Mt 22.15-22, foram os fariseus e os 
herodianos (vs. 15-16) que tentaram fazer 
Jesus tropeçar nas próprias palavras quando 
lhe fizeram uma pergunta capciosa sobre o 
pagamento de tributo a César (imperador 
Romano). Agora, é a vez dos saduceus 
questionarem o Mestre quanto à 
ressureição (vs. 23-28). 

Quem eram os saduceus? Como eles se 
caracterizavam? Eles rejeitavam a tradição 
humana e o legalismo, ao contrário dos 
fariseus, que adicionaram tudo isso às 
Escrituras da época. Admitiam apenas o 
Pentateuco como Escrituras Sagradas e 
desprezavam os demais livros do Antigo 
Testamento. Eram pragmáticos 
(oportunistas), ao contrário dos fariseus, 
que eram separatistas. Eram racionalistas, 
ao contrário dos fariseus, que eram 
legalistas. Negavam as coisas sobrenaturais 
e não criam em anjos nem em ressurreição. 

Mesmo que eles não cressem na 
ressurreição e as pessoas hoje em dia não 
creiam nessa doutrina também, a Bíblia 
reafirma essa verdade! Você crê na 
ressurreição? O que acontecerá com seu 
corpo e sua alma após a morte? O que a 
Bíblia diz sobre tudo isso? 

O erro dos saduceus apontado por 
Cristo é ainda o mesmo equívoco de muitas 
pessoas atualmente: o desconhecimento 
sobre o que a Palavra de Deus ensina. Leia: 
“...Errais, não conhecendo as Escrituras nem 
o poder de Deus” (v. 29). Muitos, no passado 
e no presente, não acreditam no que Deus é 
capaz de realizar. O próprio Criador disse a 
Abraão: “Existe alguma coisa impossível 

para o Senhor? Na primavera voltarei a você, 
e Sara terá um filho” (Gn 18.14; cf. Gn 15 e 
17). O profeta Jeremias relatou: “A palavra 
do Senhor veio a mim, dizendo: ‘Eu sou o 
Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há 
alguma coisa difícil demais para mim?’” (Jr 
32.26-27). 

Jesus confirmou perante os saduceus a 
doutrina da ressurreição e explicou um dos 
aspectos dela: “...na ressurreição, nem 
casam, nem se dão em casamento; são, 
porém, como os anjos no céu” (v. 30). Na 
ressurreição, sermos imortais, não nos 
daremos em casamento e, 
consequentemente, podemos inferir que 
não procriaremos. 

A ressurreição tem a ver com a vontade 
do Pai e o poder do Filho sobre a morte. 
Disse Jesus: “Porque a vontade de meu Pai é 
que todo o que olhar para o Filho e nele crer 
tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no 
último dia” (Jo 6.40). E o Senhor disse à 
Marta: “Eu sou a ressurreição e a vida. 
Aquele que crê em mim, ainda que morra, 
viverá; e quem vive e crê em mim, não 
morrerá eternamente. Você crê nisso?” (Jo 
11.25-26). 

A ressurreição é uma doutrina que 
alimenta nossa fé em Cristo, nos motiva a 
pregar o evangelho da salvação a outras 
pessoas e renova nossas esperanças ao 
confirmar a remissão dos nossos pecados 
(leia 1Co 15.12-17. 

Portanto, mesmo que você não creia, a 
Bíblia reafirma essa verdade, tanto em 
relação aos crentes quanto aos descrentes 
(leia At 24.15-17). Quando isso acontecer, 
de que lado você vai querer estar? De qual 
tipo de ressurreição você vai querer 
participar? (leia Jo 5.28-29). 
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Atividades Presenciais 
Hoje retomamos nossas atividades 
presenciais no templo. Todavia isso será 
feito de forma gradual. Neste mês, somente 
os trabalhos de domingo ocorrerão no 
templo. As demais atividades durante a 
semana serão realizadas somente on-line 
até a primeira quinzena. 
 

Atividades On-Line 
Fique atento! Até o dia 14/05, os cultos de 
estudo bíblico (4ª feira) e de oração (6ª feira) 
serão realizados apenas on-line no canal da 
Igreja no YouTube. 
 

Atividade Essencial 
Até a presente data, não há no Espírito Santo 
determinação alguma proibindo a realização 
de cultos. Aliás, a lei municipal nº 6.350, de 
6 de julho de 2020, e a lei estadual nº 
11.151, de 17 de julho de 2020, tornam as 
igrejas e os templos de qualquer culto como 
atividade essencial em períodos de 
calamidade de saúde pública. Obviamente, 
há recomendações e medidas restritivas 
para o funcionamento. 
 

Reforçando (I) 
Algumas orientações devem ser reforçadas 
para que possamos nos reunir no templo e, 
juntos, cultuarmos o nosso Deus. 
1) O uso de máscara é obrigatório, não 
venha para o culto sem ela. Se houver algum 
incidente com a sua durante o culto, a Igreja 
poderá disponibilizar outra para você. 
2) A utilização de álcool 70% e a 
disponibilização dele na porta principal do 
templo e, de forma estratégica, em outros 
ambientes da Igreja também são essenciais. 
Além disso, os banheiros devem ter sabão 
líquido para a assepsia das mãos. 

3) O aparelho de aferir temperatura de 
todos os que adentram o templo deve ser 
usado diligentemente em nossos cultos. 
4) Por enquanto também devemos observar 
as marcações indicadas nos bancos, pois 
isso foi feito em virtude das medidas 
restritivas exigidas pelas autoridades locais. 
A exceção é para grupos familiares. Os 
demais devem se empenhar e colaborar 
para o bem comum. 
5) Avisos sobre sintomas e precauções a 
respeito da covid-19 devem permanecer 
afixados nos locais previamente indicados, 
bem como sobre a capacidade atual de 
presença nos cultos: 45. 
 

Reforçando (II) 
A fim de cumprirmos as recomendações 
acima, reforço o que se segue: 
1) A Diretoria deve permanecer atenta para 
não deixar faltar na Igreja os itens de 
assepsia, os avisos, as marcações nos bancos 
e o medidor de temperatura (com pilha). 
2) O Corpo de Oficiais também deve se 
manter alerta quanto às recomendações 
anteriores e intervir sempre que for 
necessário, visando ao bem comum. 
3) Os irmãos escalados para o serviço de 
recepcionista devem cumprir suas funções 
tanto de manhã quanto à noite. A falta ou o 
atraso no cumprimento de suas tarefas 
prejudica a Igreja naquilo que ela precisa 
realizar. Quem não puder comparecer ao 
culto avise isso antecipadamente por favor. 
4) As demais pessoas devem manter a 
disciplina consciente para o bem de todos. 
 

Fim de Férias 
A partir desta data, o Pr. Albert reassume 
suas funções como pastor presidente. Ele 
agradece a todos que se empenharam para 
equacionar as demandas da Igreja e lhe 
permitir um período de descanso. 
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Assembleia de Membros 
Constam afixadas no quadro de avisos as 
convocações das Assembleias-Gerais 
Ordinária e Extraordinária para o dia 16/05. 
Em virtude da suspensão das atividades 
presenciais em abril, assuntos importantes 
tiveram que ser postergados e carecem do 
devido tratamento. O pastor solicita o 
empenho daqueles que precisam fazer suas 
prestações de contas, bem como do 
Conselho Fiscal, a fim de que tudo seja posto 
em dia. 
 

Escola Dominical 
Funciona hoje, no formato tradicional. A 
classe de integração e novos convertidos 
ficará com o Pr. Albert no gabinete. 
 

Santa Ceia 
Ocorre hoje, 
durante o culto 
noturno. O Dc. 
Rafael e a Dca. 
Níceas são 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). 
 

Estudo Bíblico 
Ocorrerá na próxima quarta-feira, às 19h30, 
apenas on-line. Daremos continuidade à 
série A Doutrina da Aplicação da Redenção. 
O tema da aula 5 é Justificação. Alvo: 

compreender como e quando 
obtemos o direito legal de assistir 
diante de Deus. 

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

Dia do Trabalho 
Foi comemorado ontem, não apenas no 
Brasil, mas também em diversos países do 
mundo. A data é uma lembrança do esforço 
dos trabalhadores dos Estados Unidos que, 
em 1º de maio de 1886, foram às ruas das 
maiores cidades do país para pedir a 
redução da carga horária máxima de 
trabalho, que somava cerca de 100 horas 
por semana. A reivindicação teve êxito e 
seus benefícios refletiram em outras nações. 
O trabalho é uma bênção, pois foi idealizado 
por Deus antes mesmo da Queda (Gn 2.15). 
Ele dignifica a pessoa, permite-nos obter 
sustento material, ajuda-nos a melhorar o 
senso de responsabilidade etc. Se você tem 
condições de trabalhar, agradeça a Deus por 
isso. A Bíblia tem muito a dizer sobre o 
assunto. Eis alguns exemplos: “Esforcem-se 
para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus 
próprios negócios e trabalhar com as 
próprias mãos, como nós os instruímos; a 
fim de que andem decentemente aos olhos 
dos que são de fora e não dependam de 
ninguém”(1Ts 4.11-12; cf. 2Ts 3.10-12; Ef 
4.28; 6.7-8; Pv 6.6-11; 10.4; 12.24; 14.23; 
18.9; 20.13; Ec 4.8). Trabalhar é bom, 
entretanto o trabalho não pode ser o foco 
principal das nossas vidas. Trabalhe para 
viver e não viva para trabalhar! 
 

Cantinho da Oração 
Por falta de espaço neste boletim, 
acompanhe os pedidos no grupo de 
WhatsApp dos membros da Igreja. 
 

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. João Artur – – Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Pr. Albert 
Pr. Albert Pr. Albert 

Ladário 

Pregador(a) da noite Pr. Albert Dca. Izabel 
Oper. de som* Carlinhos – – Carlinhos 

Oper. de multimídia* Vivian – – Ana Luíza 

Recepção Jacqueline – – Luciana Moraes 
Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

18h: Dc. 
José F. 

18h15: Dca. 
Marina 

18h30: Dca. 
Carmozina 

18h45: Luís 
Eduardo 

19h: Ana 
Lúcia 

19h15: 
Mariza 

*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 até 12/05) 

Oração: 19h30 
(on-line até 14/05) 

Semana de Oração: 
19h30 (voltará em junho) 

 

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

Maio 

1º 

– Dia do Trabalho 

– Dia do Seminário Teológico Congregacional do Nordeste (STCN) 

– Mês da família 

2 18h Culto com Santa Ceia 

9 
- Dia das Mães (2º domingo) 

- Domingo Missionário 

10  Dia do Missionário Congregacional1 
 

ANIVERSARIANTES DE MAIO 

4 Flávia Cristina 

5 Paulo Bonates 

9 Marcela 

13 Luís Eduardo 

17 Manuela 

18 Millena (neta do Ladário e da Dca. Izabel) 
19 Dca. Kelen 

22 
Nicoly 

Luzia Tolentino 

24 Ana Luíza 
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). 
 

 
1 No dia 10 de maio de 1855, o casal Sara e Robert Kalley chegaram ao Brasil. 

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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