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O Reino dos Céus e os Súditos do Rei 

“(...) Arrependam-se, pois o Reino dos céus 
está próximo. (...)Sigam-me, e eu os farei 
pescadores de homens (...)” (Mt 4.12-22). 

A partir do versículo 12 do capítulo 4, 
Mateus nos situa na fase inicial do ministério 
público de Jesus. Foi nesse mesmo período 
que o Senhor convocou seus primeiros 
discípulos (Mt 4.18-22). Ele sabia que, dali 
por diante, necessitaria de outras mãos para 
realizar a vontade do Pai entre nós. Ainda 
hoje, Cristo convoca novos ajudadores. Será 
você também um dos trabalhadores da 
grande seara de Deus? 

Note que o evangelista Mateus 
registrou a saída de Jesus de Nazaré (onde 
fora criado) para Cafarnaum (ao norte da 
região da Galileia). Por que o Senhor fez 
isso? De acordo com Lc 4.16-30, foi por 
causa da rejeição que ele sofrera ali. O povo 
queria matá-lo. Paralelamente a isso, o 
próprio Mateus oferece-nos uma resposta: 
“para que se cumprisse o que fora dito por 
intermédio do profeta Isaías” (v. 14). Mateus 
tem o intuito de provar a seus primeiros 
leitores (o povo judeu) que Jesus Cristo era 
o cumprimento das profecias do Antigo 
Testamento (cf. Is 9.1-2). 

Você reparou que Jesus não se mudou 
para Jerusalém, que era a capital religiosa de 
Israel, mas sim para uma região conhecida 
como “Galileia dos gentios” (v. 15)? Pois é, 
quando Jesus percebia que sua presença na 
vida das pessoas era menosprezada, bem 
como sua mensagem e seus atos, ele ia em 
busca de quem poderia lhe dar atenção e 
recebê-lo. Você já reparou que, às vezes, a 
igreja também investe seu tempo e seus 
recursos (espirituais e materiais) em pessoas 
que não querem nada com o evangelho? 
Quando a igreja, após um período de 

insistência, entrega tais pessoas à própria 
sorte e se volta para aquelas que realmente 
estão sedentas e famintas pela Palavra de 
Deus, ainda há quem critique essa atitude. 
Porém foi exatamente isso o que Cristo fez e 
orientou seus discípulos a fazerem também 
(cf. Mt 10.14-15). 

Agora pense no teor do verso 17 e diga 
qual era a essência da pregação de Jesus 
Cristo. O arrependimento dos pecados 
constituía o ponto fundamental de sua 
mensagem. É interessante notar que Jesus 
começou e terminou seu ministério entre os 
homens com a mesma ênfase (cf. Lc 24.46-
48). Sua mensagem era o eco da pregação de 
João Batista, que o antecedeu. Aliás, João foi 
preso por Herodes Antipas justamente 
porque se posicionou contra o pecado dele: 
adultério (cf. Mt 14.3-4). Normalmente as 
pessoas não gostam quando a igreja prega 
contra o pecado delas. As pessoas se 
emocionam, gritam, pulam, aplaudem, 
choram, rodopiam e fazem tantas coisas 
mais quando o pregador filosofa, fala que 
“Deus é amor”, diz que “você é cabeça e não 
calda”, promete dinheiro, fama e “só vitória” 
para os dias vindouros. Seja sincero e 
responda se você conhece pessoas assim 
também. Jesus voltará para estabelecer 
definitivamente seu reino. Você tem certeza 
de que participará dele? 

Continue lendo o capítulo 4 de Mateus, 
agora os versos 18 a 22. Note Jesus 
convocando seus primeiros discípulos: 
Pedro, André, Tiago e João. Todos eram 
pessoas simples, trabalhadoras e envolvidas 
com suas respectivas funções. O reino dos 
céus não é exclusividade de pessoas ilustres. 
Cristo chama pessoas de todos os níveis e de 
todos os povos. O Senhor procura pessoas 
que, apesar de limitadas, se disponham a ser 
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transformadas e usadas para a glória de 
Deus. É Cristo quem toma a iniciativa de 
fazer isso por nós. Repare em suas palavras: 
“Sigam-me, e eu os farei pescadores de 
homens”. Resta saber quem está disposto a 
segui-lo. Jesus valorizou e ainda valoriza 
todos os que se colocam em suas mãos. 
Você tem essa disposição de obedecer 
prontamente ao chamado de Jesus? Esse é o 
desafio do texto para cada um de nós. 

Pr. Albert Iglésia 
 

Nota de Falecimento I 
Na segunda-feira (4), veio a óbito o Sr. 
Joaquim, pai da nossa irmã Vanusa. O corpo 
foi velado no templo desta igreja e 
sepultado, no dia seguinte, no cemitério 
Parque da Paz, em Ponta da Fruta. Nossas 
condolências à família enlutada. Ao Pr. Davi 
Escodino nosso agradecimento por oficiar a 
cerimônia e apoiar também a família. 
 

Nota de Falecimento II 
Na quinta-feira (7), faleceu a Srª. Judith 
Albuquerque (93), mãe do nosso irmão 
Ladário. Ela se encontrava internada com 
problemas de saúde em um hospital no RJ. 
O velório ocorreu no mesmo dia, na IEC de 
Santíssimo, e o sepultamento foi realizado 
no cemitério Jardim da Saudade, em 
Paciência, na sexta-feira. Roguemos a Deus 
pela consolação da família enlutada. 
 

Nota de Falecimento III 
Também na quinta-feira (7), veio a óbito o 
Sr. Vicente, pai da nossa irmã Catrinque. Ele, 
que foi acometido de grave enfermidade, foi 
velado na igreja Assembleia de Deus de Vila 
Velha. O sepultamento ocorreu no cemitério 
Parque da Paz, em Ponta da Fruta, no dia 
seguinte. Que o nosso Pai também console 
mais essa família enlutada. 
 

Noite de Talentos 
Dando continuidade às apresentações 
conforme sorteio realizado na Noite de 
Talentos, segue a escala com as próximas 
participações: 
10/06 – Iran 
17/06 – Ana Lúcia 
24/06 – Rafaela 
01/07 – Mylena 
 

Aulas de Bateria 

Estão acontecendo na igreja, às terças-feiras 
(20h) e aos sábados (8h30). São ministradas 
pelo irmão Naidion, a quem somos gratos 
pela cooperação. Ele é membro da Igreja 
Apostólica Missionária. Oremos pela vida 
dele também. No momento, não há mais 
vagas; porém, à medida que os atuais alunos 
forem avançando, novas vagas poderão 
surgir. Oremos também para que tenhamos 
aulas de outros instrumentos, a fim de que 
mais pessoas sejam capacitadas. 
 

Dia dos Oficiais 
Em nossa denominação, é comemorado no 
segundo sábado de junho, portanto foi 
ontem. Aproveite a ocasião para 
cumprimentá-los. São considerados oficiais 
eclesiásticos na UIECB pastores, presbíteros, 
diáconos e diaconisas. Orem por essas 
pessoas e por suas famílias. Eles estão aqui 
para servir à igreja e precisam do apoio de 
cada membro, pois também são seres 
humanos sujeitos a fraquezas. É sempre 
oportuno lembrar o que Deus diz em sua 
Palavra: “Obedeçam aos seus líderes e 
submetam-se à autoridade deles. Eles 
cuidam de vocês como quem deve prestar 
contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho 
deles seja uma alegria e não um peso, pois 
isso não seria proveitoso para vocês” (Hb 
13.17). 
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Dia dos Namorados 
Será na próxima terça-feira (12). Que tal 
levar seu (sua) namorado(a) para tomar um 
sorvete ou uma água de coco, comer uma 
pipoca ou uma pizza, ir ao cinema ou mesmo 
caminhar na orla da praia etc. Opções não 
faltam para quem quer ficar juntinho. 
 

Copa do Mundo 
A respeito dos dias e horários dos jogos da 
Seleção Brasileira em junho (dia 17, às 15h; 
dia 22, às 9h; e dia 27, às 15h), esforcemo-
nos para que isso não prejudique nossos 
cultos, que a princípio serão realizados 
normalmente. 
 

Evangelismo no Bairro 
O Departamento de Evangelismo e Missões 
está organizando, com o apoio do 
Departamento de Ensino Teológico, uma 
forma de cada classe da Escola Dominical 
evangelizar o bairro Soteco aos domingos, 
pela manhã, ao menos uma vez por mês. 
Essa é uma forma de unirmos a teoria à 
pratica, falando de Cristo para as pessoas e 
convidando-as a virem à igreja também. Ore 
por isso e participe! 
 

Assembleia Regional – ARCCA 
A próxima reunião será no dia 30/06, no Sítio 
Cantinho da Roça, em Linhares. Custo: 

- Adultos: R$ 25,00; 
- Crianças de 5 a 10 anos: R$ 10,00. 

Obs.: caso as igrejas queiram levar 
visitantes, estes pagarão o valor integral (R$ 
35,00 adulto e R$ 17,50 criança de 5 a 10 
anos) e estarão sujeitos à programação da 
reunião. No custo estão incluídos o uso da 
piscina e também o almoço. 

Programação 
08h00 – Lazer 
11h30 – Almoço 

13h00  – Devocional e reunião de 
Departamentos 

15h30 – Plenária e encerramento 
 

Sugestão de Leitura 
Amar outra vez: para começar de novo no 
casamento (Rinaldo Berbet. Editora 
Ultimato, 2011). O livro fala dos encontros e 
desencontros conjugais, que acontecem nas 
melhores famílias. E, todos sabemos, a 
maquiagem não tem o mesmo resultado de 
uma cirurgia corretiva. Não podemos – e 
Deus não quer – nos contentar com 
retoques. O autor aponta a possibilidade do 
“outra vez” quando parece não haver mais 
possibilidade e, à luz das Escrituras, mostra 
clareiras onde só havia escuridão. 
 

Motivos de Oração 
• Pelas eleições que ocorrerão este ano na 

igreja. Que Deus nos dê discernimento 
na hora de escolher os irmãos que 
liderarão a igreja local nos próximos dois 
anos. 

• Em gratidão a Deus pelo livramento 
concedido aos irmãos Pb. Pedro Júnior, 
Mary e Raphael na semana passada. 

• Pelas vidas das pessoas que estão se 
achegando à igreja, para que Deus as 
fortaleça e sejam cheias do Espírito 
Santo. 

• Pela viagem de retorno da Flaviane à 
Brasília, que ocorrerá nos próximos dias 
12 e 13. Graças a Deus, aquele mal-estar 
passou depois da medicação. 

• Pelas famílias dos nossos irmãos que 
perderam seus entes queridos na 
semana passada. 

 

Oficiais 
Reunião no gabinete aos domingos, às 
17h45, para oração antes do culto. 
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã DET – – DET 

Dirigente da noite Dc. Luiz Dca. Nícias 
Pb. Pedro Júnior 

Dc. Rafael 

Preletor(a) da noite Pb. Pedro Júnior – Dca. Izabel 

Oper. de som* Gilmar/Carlinhos - - Gilmar/Carlinhos 

Oper. de multimídia.* Aline  - - Bruna 

Recepção Dc. Luis e Ana 
Rosa 

Pb. Pedro Junior Cloves Dc. Rafael e Dca. 
Kelen 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

18h00: Mariza Helena 18h15: Luzia Tolentino 18h30: Azarcon 

18h45: Dc. João Arthur 19h00: Luzia Martins 19h15: Dca. Maria Izabel 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

OFÍCIOS 
Domingo Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

EBD: 9h – Culto: 18h 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) 

Junho 

10  Reunião de Oração (UAF) 

12 – Dia dos Namorados 

17 – Domingo Missionário 

23 
16h Reunião de Oficiais 

 Festival do Milho (UAF) 

24 
9h Assembleia Geral Ordinária 

 Aniversariantes do Trimestre (UAF) 

30 8h Assembleia Regional – ARCCA (Sítio Cantinho da Roça, em Linhares) 

Julho 

8 

 Almoço (UAF) 

 Reunião de Oração (UAF) 

– Dia de Missões Nacionais 

18h Culto com Santa Ceia 

9-13 19h30 Semana de Oração 

11  Dia da Mulher Congregacional (UAF) 

15 – Domingo de Missões 
 

ANIVERSARIANTES DE JUNHO 

7 Raphael 

12 Pb. Cabral e Margarida (casamento) 

15 
Antônio Carlos (Tony) 

Emily 

17 Beatriz 

19 Itamara 

25 Mylena 

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

 
 
 

 

OFICIAIS ECLESIÁSTICOS 

Pr. Albert Iglésia; Pb. Pedro Júnior; Dca. Nícias 
Ferreira; Dca. Regina Oliveira; Dc. Rafael 
Albuquerque; Dca. Kelen Albuquerque; Dc. Luiz 
Bermudes; Dc. João Arthur; Dca. Izabel Escodino 

DIRETORIA 

Presidente: Pr. Albert Iglésia; Diretor 
Administrativo: Dc. Luiz Bermudes; Vice-Diretor 
Administrativo: Ladário Higino; Tesoureiro: 
Rafael Albuquerque; Secretárias: Bruna Lopes e 
Paula Andrade. 

Telefones Úteis: Pr. Albert Iglésia: (61) 9 9271-
0472 (Claro e WhatsApp) e Pb. Pedro Júnior: 
(27) 9 9913-1168 (Vivo e WhatsApp). 

 

 


