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A gloria e a supremacia de Cristo 
reveladas na transfiguração 

(Mt 17.1-13) 

Os eventos do capítulo 17 do primeiro 
Evangelho apontam tanto para a glória de 
Jesus como para a supremacia dele. É 
interessante notar também a relação do v. 
28 do capítulo anterior com o início do cap. 
17, em que Jesus parece (segundo alguns 
intérpretes) cumprir, de certa forma, o 
acabara de dizer. O apóstolo Pedro, que 
estava presente durante a transfiguração de 
Jesus, parece se referir a esse episódio em 
sua 2ª carta: “Porque não vos demos a 
conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor 
Jesus Cristo seguindo fábulas 
engenhosamente inventadas, mas nós 
mesmos fomos testemunhas oculares da sua 
majestade, pois ele recebeu, da parte de 
Deus Pai, honra e glória, quando pela Glória 
Excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é 
o meu Filho amado, em quem me 
comprazo”. (2 Pe 1.16-17) 

No monte da transfiguração, os 
discípulos tiveram o privilégio de 
testemunhar a glória celestial do Senhor 
Jesus, a mesma que ele terá quando voltar 
como rei, cheio de majestade, de beleza e 
esplendor (v. 2). João registrou as seguintes 
palavras do Senhor: “...e, agora, glorifica-
me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que 
eu tive junto de ti, antes que houvesse 
mundo” (Jo 17.5). No monte Calvário, a 
crucificação representou a glória do Filho 
como homem, na medida em que ele se 
submeteu plenamente à vontade do Pai e 
por isso pôde exclamar: “Está consumado” 
(Jo 19.30; cf. Jo 17.1, 4). O que o episódio da 
transfiguração nos ensina especificamente? 

Os que creem em Jesus podem ter 
certeza de que também serão 

transformados (v. 2). João fez a seguinte 
afirmação: “Amados, agora, somos filhos de 
Deus, e ainda não se manifestou o que 
haveremos de ser. Sabemos que, quando ele 
se manifestar, seremos semelhantes a ele, 
porque haveremos de vê-lo como ele é.” (1 
Jo 3.2). Paulo também assegurou: “Eis que 
vos digo um mistério: nem todos 
dormiremos, mas transformados seremos 
todos, num momento, num abrir e fechar de 
olhos, ao ressoar da última trombeta. A 
trombeta soará, os mortos ressuscitarão 
incorruptíveis, e nós seremos 
transformados.” (1 Co 15.51-52). 

Mas existe a transformação diária que 
deve acontecer hoje em nossas vidas. Leia: 
“E não vos conformeis com este século, mas 
transformai-vos pela renovação da vossa 
mente, para que experimenteis qual seja a 
boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” 
(Rm 12.2; cf Rm 1.16). 

Jesus é inigualável (vs. 3-5), é superior 
a Moisés e a Elias, dois grandes ícones 
dentre os israelitas. Mas Pedro, afoito, 
tentou igualar esses dois grandes homens a 
Jesus (cf. Lc 9.33; Mt 16.22; Jo 18.10). Tiago 
alertou: “Porque todos tropeçamos em 
muitas coisas. Se alguém não tropeça no 
falar, é perfeito varão, capaz de refrear 
também todo o corpo.” (Tg 3.2). Foi o 
próprio Pai quem tratou de restabelecer a 
supremacia do Filho. 

Por fim, Jesus nos ensina que não há 
glorificação sem sofrimento (vs. 9-13). Ele já 
havia tratado deste assunto em Mt 11.14. 
Então, o Senhor reforça o que haveria de lhe 
acontecer (v. 12). 

E você? Você está pronto a 
experimentar a “cruz” antes da exaltação? 
Pense nisso. 

Pr. Albert Iglésia  
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Aniversário da IEC Soteco 
Agradecemos à 
comissão organizadora 
pelos preparativos e 
também a todos os 
irmãos que 

generosamente 
presentearam a própria 

“aniversariante” com a doação dos 
presentinhos! Também somos gratos pelas 
vidas dos que se juntaram a nós para dar 
louvores a Deus pela marca de 64 anos de 
organização desta Igreja. A Ele seja a glória! 
 

Fim do Recesso 
Hoje é o último dia do breve recesso que 
adotamos em relação a algumas atividades 
desde o dia 20 de dezembro. A partir do dia 
1º de fevereiro, a Igreja retoma plenamente 
sua funcionalidade habitual. Esperamos que 
os líderes tenham feito as últimas 
averiguações em suas respectivas áreas de 
competência para o desempenho de suas 
funções. Está tudo em ordem para o 
reinício? Está faltando algo? Foi feito um 
checklist das suas competências? Houve um 
planejamento? Então, mãos à obra! “Disse o 
Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? 
Dize aos filhos de Israel que marchem” (Êx 
14.15). 
 

Reunião 
O pastor precisa se 
reunir hoje com o 
Corpo de Oficiais e a 
Diretoria, logo após o 
culto noturno, em uma 
das salas de aula. 
 

Semana de Oração 
Será retomada amanhã. Como sempre, 
acontecerá no templo, a partir das 19h30. 
Fique atento à escala: 

• Dirigentes: Luciana Moraes (2ª); Dca. 
Kelen (3ª); Luís Eduardo (4ª); Dca. Izabel 
(5ª); Dca. Carmozina (6ª). 

• Recepcionistas: Cloves (2ª); Dc. Rafael 
(3ª); Dc. João Artur (4ª); Ladário (5ª); 
Saturnino (6ª). 

“...percebemos que, para que haja 
manifestação do Espírito, é necessário que 
haja vida de oração” (Pr. Hernandes D. 
Lopes. Oração. a chave para uma vida de 
poder, São Paulo: Hagnos, 2011, pág. 6). 
 

Estudo Bíblico 
Não haverá na próxima 
quarta-feira, em virtude 
da Semana de Oração. 
Mas ocorrerá na 
semana seguinte, se 

Deus quiser! 
 

ARCCA 
Nossa próxima reunião regional está 
prevista para ocorrer na Serra (rua Durval 
Aguiar Franco, nº 79, São Lourenço, Serra-
ES), dia 6 de fevereiro (sábado). Anote aí a 
programação: 

• café da manhã: 9h30; 

• plenária: 10h30; 

• almoço: 12h; 

• confraternização: 14h; e 

• culto de louvor: 17h. 

Considerando a quantidade de pessoas que 
se manifestaram interessadas em participar, 
os custos de aluguel de um veículo de 
transporte e a quantidade de carros 
disponíveis, precederemos da seguinte 
forma: 

• carro 1: Cloves, Dca. Regina, Marcela, 
Bruna e Matheus; 

• carro 2: Ladário, Dca. Izabel, Pr. Albert, 
Flávia e Flaviane; 
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• carro 3: Carlinhos, Luciana Moraes, 
Guilherme, Catrinque e Dca. Carmozina. 

Obs. 1: outros irmãos irão de motocicleta. 
Obs. 2: a Igreja subsidiará o custo com o 

combustível dos carros (os 
motoristas devem procurar um dos 
tesoureiros antecipadamente). 

Obs. 3: o valor do almoço será por conta 
própria (ainda não foi divulgado). 

Obs. 4: sairemos da porta da IEC Soteco às 
8h30. 

 

Santa Ceia 
Ocorrerá no 
próximo domingo, 
no culto noturno. A 
Dca. Kelen e o Pb. 
Pedro Júnior 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” (1 
Co 11:28-30). 
 

 
 

 

Pr. Rchard e Yohanna 
Acompanhe os relatórios das atividades 
deles por meio das mensagens eletrônicas 
compartilhadas no grupo de WhatsApp dos 
membros da Igreja. Uma das últimas ações 
do casal, dentre outras, foi convidar jovens 
casais para um encontro semanal de 
orientações sobre o propósito de Deus para 
o casamento e a família. Qualquer dúvida a 
respeito, procure o Pr. Albert. 
 

 

• Pela saúde da Sra. Maria Cardoso (do RJ, 
mãe do Tony), que está bem debilitada, 
apesar de algumas boas reações. 

• Pela saúde do jovem Davi (conhecido do 
Dc. Rafael): tumor no cérebro. 

• Pela saúde do Sr. Lucas (pai da Sidneia). 

• Pela saúde do Maicon (IEC Brasília): 
apendicite (passou por cirurgia dia 29/1). 

• Gratidão pela bolsa de estudo da Mariana 
em um curso universitário. 

• 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). 

• Pelo Pb. Cléber, sua família e seus estudos 
(IEC Vale Encantado). 

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 Dca. Marina Dc. João Artur Dca. Níceas Dc. Rafael 

Dirigente da manhã Dca. Kelen 
  

Ladário 

Pregador da manhã Pb. Pedro Escola Dominical 

Dirigente da noite Pb. Pedro Júnior 
Semana de Oração (escala específica) 

Pr. Albert 
Pregador(a) da noite Pr. Albert Pr. Albert 

Oper. de som* Carlinhos Djalma Voluntário? Carlinhos 

Oper. de multimídia* Ana Luíza 
Semana de Oração (escala específica) 

Vívian 
Recepção Márcia Bráulio 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 18h: Flávia 

18h15: Dca. 
Izabel 

18h30: Dca. 
Kelen 

18h45: 
Mylena 

19h: Luzia 
Martins 

19h15: 
Mary 

*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 31 
- Final do recesso 

19h30 Reunião do Corpo de Oficiais e Diretoria 

Fevereiro 

1º a 5 19h30 Semana de Oração 

6 9h30 Reunião da ARCCA (Serra) 

7 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Reunião do pastor com os representantes das Assessorias 

14 - Domingo Missionário 

20 9h Bazar (UAF) 
 

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 

11 Dca. Marina 

12 Dc. João Artur 
14 Iran 

16 Dca. Regina 

18 Djalma 

21 Lourdes 

28 Luzia Martins 

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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