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A crucificação de Jesus 

“Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um 

à sua direita e o outro à sua esquerda.” (Lc 23:33) 

A crucificação de Jesus é um marco tão importante na história da humanidade, que em 
muito supera os avanços científicos, tecnológicos etc. narrados nos livros escolares de nossos 
estudantes. O evento é tão sublime, que deve ser comparado apenas com o seu nascimento, 
sua ressurreição e seu iminente retorno. 

Em primeiro lugar, a crucificação que levou o Filho à morte foi o desfecho de uma vida 
de obediência ao Pai. Constatamos isso lendo o que se segue a seu respeito: “...embora sendo 
Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a 
si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em 
forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz!” (Fp 2:6-
8). Não houve fraqueza nem derrota da parte de Cristo, senão o cumprimento daquilo que já 
havia sido planejado na eternidade e anunciado pelos santos profetas de Deus: “Todavia, ao 
SENHOR agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando der ele a sua alma como oferta pelo 
pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias; e a vontade do SENHOR prosperará 
nas suas mãos” (Is 53:10). 

Em segundo lugar, o fato de ter sido Jesus crucificado entre dois malfeitores – um 
arrependido; outro impenitente (Lc 23:39-43) – representou a linha divisória entre aqueles 
que creem no Salvador da humanidade e aqueles que não creem. O primeiro grupo deposita 
no Messias a esperança de ser alcançado pela graça divina e ser redimido. O outro continua 
zombando, insultando e desprezando o sacrifício substitutivo de Cristo. 

A crucificação também serviu para que o mundo fosse avisado de que na cruz padecia o 
verdadeiro Rei dos Judeus. Foi essa a contribuição que, ironicamente, os romanos deram à 
história ao escrever a causa da morte de Cristo sobre a cruz, nas três línguas mais importantes 
da época (hebraico, grego e latim): “JESUS NAZARENO, O REI DOS JUDEUS” (Lc 23:38; Jo 19:19-
20).  

Foi na cruz que também nasceu uma nova família, fruto do amor e do cuidado de Deus 
(Jo 19:26-27). Hoje, essa família é conhecida como Igreja, corpo de Cristo, filhos de Deus, 
coerdeiros com Cristo. Portanto a cruz não é sinônimo de perda ou derrota, mas de vitória e 
triunfo. É bem verdade que a crucificação de Jesus “é escândalo para os judeus e loucura para 
os gentios” (1Co 1:23). No entanto, para os que creem, Cristo representa o poder e a sabedoria 
de Deus (1Co 1:24). 

Graças a Deus pela crucificação de Jesus, cujos efeitos não ficaram circunscritos ao próprio 
evento em si mesmo! Apenas alguns dias depois da sua morte, Cristo ressurgiu cheio de vida 
(Lc 24:6-7) para reassumir o poder e a glória que tinha junto ao Pai na eternidade. Ainda hoje 
sua história é contada entre nós, inclusive por meio de encenações, e sua volta é esperada 
ansiosamente por muitos. Enquanto ela não se concretiza, podemos ter a certeza de sua 
presença espiritual conosco, todos os dias, até a consumação de tudo (Mt 28:20).  
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Dia dos Oficiais 
Em nossa denominação, é comemorado no 2º 
domingo de junho. Portanto é hoje! Você 
sabe quem são os oficiais desta igreja? 
Procure honrá-los, incentivá-los e ore por eles 
e por suas famílias também. Durante o culto 
noturno, prestaremos a eles uma singela 
homenagem. 
 

Reunião de Oficiais I 
Hoje, às 18 horas, sob a liderança do Pb. 
Pedro Júnior. 
 

Reunião de Oficiais II 
O pastor convoca os oficiais para uma reunião 
no próximo sábado, às 16 horas, no gabinete 
pastoral. 
 

Jantar para Casais 
A igreja agradece o empenho dos 
adolescentes e jovens na organização do 
jantar para casais que ocorreu ontem. 
Parabéns! Também cumprimentamos os 
casais que puderam comparecer. Que Deus os 
abençoe! 
 

Retiro 2018 
Os oficiais da igreja foram designados pelo 
pastor para apresentar, até o dia 17 deste 
mês, nomes que irão formar a comissão para 
o próximo retiro. Se você for procurado, 
disponha-se! 
 

Escola Dominical e Culto Matutino 
Dando prosseguimento ao nosso período de 
experiência, durante o mês de junho 
inverteremos os horários: primeiro a escola, 
depois o culto. Fique de olho nos horários e 
nas demais orientações, para executarmos 
tudo de forma harmoniosa. Escola: de 9h a 
10h15; culto: de 10h15 a 11h. Reflita, avalie. 
Na próxima assembleia, a igreja tomará uma 
decisão permanente. 

Cirurgia 
A irmã Jacqueline será submetida a uma 
cirurgia na segunda-feira (12), no hospital Vila 
Velha. Ela dará entrada às 11h30; o 
procedimento está previsto para às 14h. O 
pastor está organizando, entre as irmãs, uma 
escala de acompanhamento durante o 
período em que a irmã Jacqueline 
permanecer internada, em recuperação. Se 
você tiver disponibilidade e quiser se dispor, 
fale em particular com o pastor. 
 

Marcela 
Comemorará seu aniversário no próximo 
sábado, no salão anexo, às 19h30. Anote essa 
data. 
 

Indisponibilidade de Salas 
As salas de aula da antiga casa pastoral estão 
momentaneamente indisponíveis para uso. 
As antigas cerâmicas estão sendo retiradas 
para que possamos dar um contrapiso e, 
posteriormente, assentarmos um novo piso. 
Contamos com a compreensão de todos. Em 
breve, tudo estará em melhores condições de 
acomodar as classes da Escola Dominical. 
 

Cantina 
A UAF pede para avisar que hoje teremos 
cantina após o culto noturno. 
 

Aula de Canto 
Está se aproximando, será dia 24 de junho, 
aqui mesmo na igreja, às 17 horas. Você já fez 
sua inscrição? Procure a irmã Luciana Moraes 
e veja o que precisa. 
 

Parabéns! 
Ao nosso irmão Luís Eduardo Bonates, pelo 
término do trabalho de conclusão do seu 
curso de graduação (TCC). Que os novos 
conhecimentos adquiridos sejam utilizados 
para glorificar o Senhor. 
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Motivos de Oração 
 Pelo CM de Aracruz, que deseja ser 

tutelada por uma igreja da ARCCA. 
 Pela congregação da Praia do Sol (em 

breve retomaremos esse assunto; mas já 
peça direção a Deus). 

 Por nossa I Conferência Missionária, em 
julho. 

 Pela saúde do Wallace Júnior, na iminência 
de ser submetido a uma cirurgia. 

 Pela saúde da Jacqueline, que será 
submetida a uma cirurgia amanhã (12), no 
hospital Vila Velha. 

 Pela saúde do irmão Mário e por decisões 
favoráveis em um processo que ele tem na 
Justiça. 

 Pela saúde da Christiane e do Willian, que 
também inspiram cuidados. 

 Em favor do Pb. Cabral, por definições na 
área profissional. 

 Em favor do Pb. Pedro Júnior, também por 
definições na área profissional. 

 Em favor daqueles que estão sem emprego 
e precisam trabalhar. 

 Pela família pastoral. 
 

Nossas Leis e Doutrinas 

A partir de hoje, serão publicados neste 
espaço alguns trechos do atual estatuto da 
IEC Soteco. O objetivo é permitir que os 
membros, principalmente, se mantenham 
sempre bem informados sobre a legislação 
que nos disciplina. Cabe ressaltar que o 
referido documento está disponibilizado na 
íntegra no site da igreja, na área restrita aos 
membros. Além disso, todo membro pode 
solicitar à secretaria uma cópia dele. 

Estatuto da IEC Soteco 

Art. 2º – A IGREJA tem por finalidade: 

I. Cultuar a Deus na forma prescrita em 
João 4:23-24; 

II. Exercer a evangelização, tomando este 
termo na acepção da prática do 
proselitismo bem como na de moldar os 
caracteres às prescrições do evangelho; 

III. Batizar os conversos, segundo as 
prescrições do Evangelho em Mateus 
28:19; 

IV. Promover a prática social no sentido 
amplo deste vocábulo; 

V. Desenvolver atividades culturais quer na 
área teológica, quer na área secular; 

VI. Realizar atividades de lazer e esportivas; 

VII. Praticar os deveres cívicos e orientar os 
membros a fazê-lo, bem como pugnar 
pelo exercício dos respectivos direitos. 

Art. 4º – A IGREJA terá existência por tempo 
indeterminado e, na hipótese de cessação das 
suas atividades, serão observadas as 
prescrições do Art. 31. 

Art. 5º – A IGREJA compõe-se de número 
ilimitado de pessoas chamadas “membros”, 
homens e mulheres, sem distinção de 
nacionalidade, cor, condição social ou 
política. 

Parágrafo Único – Os membros da Igreja são 
crentes em Nosso Senhor Jesus Cristo, têm 
como única regra de fé e prática e fonte de 
autoridade as Escrituras Sagradas do Antigo e 
Novo Testamento, aceitam como síntese 
doutrinária os vinte e oito artigos da Breve 
Exposição das Doutrinas Fundamentais do 
Cristianismo e subscrevem a Constituição e o 
Regimento Interno da União das Igrejas 
Evangélicas Congregacionais do Brasil, 
doravante denominada UIECB. 

Art. 6º – A IGREJA é autônoma nas questões 
administrativas e disciplinares internas e 
vincula-se denominacionalmente à (...) 
UIECB, dela podendo desvincular-se quando o 
desejar. 
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã DET – – DET 

Pregador(a) da manhã Pr. Albert – – Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da noite Nasser Dca. Nícias Pr. Albert Eduardo Tomazini 

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

Oper. de som* Carlinhos/Gilmar Lucas S./Matheus Lucas S./Matheus Carlinhos/Gilmar 

Oper. de multimídia.* Bruna – Paula Paula 

Recepção Bráulio Dc. Rafael Cloves Dc. João Artur 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Aline 19h45: Lyse Anne 20h00: José Francisco 

20h15: Jacqueline 20h30: Ana Lúcia 20h45: Azarcon 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

OFÍCIOS 
Domingo Segunda-Feira Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

EBD: 9h – Culto: 10h15 – 
UAF: 18h (2º) e 18h30 (4º) 
– Culto: 19h30 

UAC: 19h30 
Oração no 

Templo: 19h30 
Estudo Bíblico: 

19h30 
Ensaio do Ministério 

de Louvor: 16h 

Semana de Oração no Templo: toda primeira semana completa de cada mês. 
 

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

Mês Dia Horário Evento 

Junho 

17 
16h Reunião de oficiais 

19h30 Aniversário da Marcela, no salão anexo 

18 – Domingo de Missões 

24 17h Aula de canto (resp.: DMU) 

25 9h Assembleia geral ordinária 

Julho 

2 19h30 Culto com Santa Ceia 

3-7 19h30 Semana de oração no templo 

9 – Dia de Missões Nacionais (2º domingo) 

11 – Dia da Mulher Congregacional (resp.: UAF) 

15-16 19h30 I Conferência Missionária (resp. DEM) 

16 – Domingo de missões 

20 – Projeto Nílson Braga (início) 

22 9h Visita a um orfanato (resp.: UAC; apoio: DAS) 
 

ANIVERSARIANTES DE JUNHO 

7 Raphael 

12 Pb. Cabral e Margarida (casamento) 

15 
Emilly 

Antônio Carlos (Toni) 

17 Beatriz 

19 Itamara 

25 Mylena 

  
  
  

(Fale com as secretárias da igreja caso seu nome 
não esteja relacionado entre os aniversariantes) 

ACONSELHAMENTO PASTORAL 

Domingo 
Gabinete: após a EBD; a partir de 
18h15; e após o culto noturno. 

Sexta 
Gabinete: a partir de 18h15; e após o 
estudo bíblico. 

Sábado 
Gabinete: em horário a combinar. 
Visitas: em horário a combinar. 

Outros 
dias 

Conforme sua necessidade. Anote os 
contatos: 99299-8024 (Claro e 
WhatsApp), 99781-8387 (Vivo) e 
albert.iglesia@hotmail.com. 

 

Visitante, seja bem-vindo! Sua presença é um 
prazer. Volte sempre. 

mailto:albert.iglesia@hotmail.com

