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Boletim Dominical nº 5/18, de 04 de fevereiro de 2018. Pastoral 
  

As duas estradas 

"Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e 
são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida! 
São poucos os que a encontram." (Mateus 7:13-14) 

Esta pequena passagem insere-se no primeiro grande discurso de Jesus aos seus discípulos. 
Ele começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Nele, o Senhor Jesus 
anima seus discípulos frente a algumas dificuldades da vida e ressalta a importância deles para 
este mundo, trata de questões sobre o relacionamento interpessoal (homicídio; adultério; 
vingança; amor ao próximo; atos de justiça e de caridade) e finalmente passa a explicar como 
deve ser o relacionamento do homem com Deus (oração; jejum; adoração; confiança; salvação e 
vida eterna). 

Eu quero me deter nesse último tema: salvação e vida eterna. Apesar de ser um assunto que 
incomoda muita gente, nós não podemos deixar de falar sobre ele. Salvação e vida eterna 
envolvem pecado, fé, arrependimento, morte, céu e inferno. Há pessoas que não acreditam 
nessas coisas ou preferem fazer de conta que elas não existem. Mas a palavra de Deus é muito 
clara e enfática ao tratar de tudo isso. Leia as passagens abaixo: 

Isaías 59:1-2 – Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar; nem 
surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir; mas as vossas iniquidades fazem separação 
entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que 
não vos ouça. 

Hebreus 11:6-7 – Ora, sem fé é impossível agradar a Deus; porque é necessário que aquele 
que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé 
Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, 
preparou uma arca para o salvamento da sua família; e por esta fé condenou o mundo, e 
tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. 

Mateus 3:1-2 – Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, 
dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 

Hebreus 9:27-28 – E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o 
juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, 
aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. 

Mateus 10:28 – E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma; temei 
antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. 

Apocalipse 3:12 – A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais     
sairá; e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova 
Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome.  
 
 Eu quero lhe fazer duas perguntas. Em que você acredita: naquilo que a maioria das pessoas 

dizem ou naquilo que a Bíblia diz? Volte para o nosso texto inicial (Mateus 7:13-14) e
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perceba que nem sempre a maioria das 
pessoas está com a razão. Em qual estrada 
você está caminhando: naquela que conduz 
para a morte ou naquela que conduz para a 
vida? 

A Bíblia não apresenta uma terceira via 
ao homem. Ou ele segue em direção ao céu, 
lugar da habitação de Deus, ou ele segue em 
direção ao inferno, lugar reservado para o 
Diabo, seus demônios e para os homens que 
não se arrependerem dos seus pecados e não 
confessarem Jesus Cristo como Senhor e 
Salvador. 

Uma triste notícia é que muitas pessoas 
estão no caminho da perdição, por ser mais 
cômodo e não exigir esforço. Quem é que 
gosta de ser repreendido, que admite 
facilmente que pecou e que pede perdão sem 
nenhum constrangimento? Tudo isso é muito 
difícil. E como nem todo mundo está disposto 
a enfrentar suas dificuldades, a maioria das 
pessoas escolhe o caminho mais fácil. Por ser 
mais largo e não exigir mudança, no caminho 
da perdição anda qualquer um e de qualquer 
maneira. 

A boa notícia é que você não precisa 
continuar caminhando em direção ao inferno. 
Deus preparou um caminho de volta, um 
caminho que nos conduz ao céu, à vida 
eterna. Não se assuste quando a Bíblia diz que 
esse caminho é apertado e a porta dele é 
estreita. Na verdade, o próprio Deus, que 
preparou esse caminho, é quem nos sustenta 
nele. Leia o que a Bíblia diz no Salmo 23. Sabe 
quem é esse caminho que nos conduz à vida 
eterna? É Jesus Cristo (Jo 14:6), o único que 
pode nos dar acesso a Deus, ao céu – lugar da 
sua habitação. Creia que Jesus pode fazer isso 
por você, convide-o para fazer parte de sua 
vida como seu único Senhor e Salvador e 
arrependa-se dos seus pecados. 

Pr. Albert Iglésia (IEC em Brasília) 

 

 

Culto Infantil Noturno 

Mary Ellen, Presidente do Departamento 
Infantil, informa o retorno do culto a partir da 
data de hoje. Lembrando que a idade é de 03 
a 12 anos para participar do culto infantil 
noturno.  

 

Calendário 2018 
O Pb. Pedro Júnior solicita às lideranças de 
Uniões e Departamentos que entreguem 
sugestões de datas das suas programações 
para 2018. Essas datas deverão ser entregues 
ao presbítero/presidente o quanto antes para 
que a secretaria organize o calendário 2018 
da nossa igreja. Não esqueçam! 
 

Retiro 2018 
Quem tem interesse em participar, pode 
adquirir o carnê com o Dc. Rafael. Não deixe 
para última hora. Vai ser bênção! 
 

Culto noturno 11/02 
Conforme mudança prevista no calendário, 
foi decidido que no próximo domingo de 
carnaval o culto terá início às 18h30. EBD 
funcionará normalmente, às 09h. 
 

Semana de oração  
Amanhã, as 19h30, começará mais uma 
semana de oração no templo. Pense nisto “A 
igreja que não se dobra diante de Deus em 
oração, não tem condições de se levantar 
diante dos homens”. Eis a escala de direção: 
Gilmar (2ª); Azarcon (3ª); Luciana Moraes 
(4ª); Ladário (5ª); Tânia (6ª). Eis a escala da 
recepção: Pb. Pedro Júnior (2ª); Ladário (3ª); 
Cloves (4ª); Dc. Rafael (5ª); Matheus (6ª). 
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Santa Ceia 
Próximo domingo, durante o culto noturno.  
Dca. Regina e Dc. Kelen ficam responsáveis 
pela preparação dos elementos. Os demais 
diáconos cooperam com o deslocamento da 
mesa de madeira. Participam da Santa Ceia 
todos os membros desta ou de outra igreja 
coirmã, batizados e em comunhão com o 
corpo de Cristo. Medite em 1Co 11:28-29. 
 

Culto de Posse da IEC em Vale 
Encantado 
Convida a todos no dia 24 de fevereiro, às 
19h30, para o culto de posse do Pr. David 
Escodino na Iec em Vale Encantado.  
 

Assembleia Geral Ordinária / Especial 
O Presidente Pedro Soares Silva Júnior, 
convoca todos os membros votantes para a 
Assembleia Geral Ordinária que iniciará as 
09h, a realizar-se no dia 18 de Fevereiro de 
2018, e logo após seu término, iniciaremos a 
Assembleia Geral Especial, na Igreja 
Evangélica Congregacional em Soteco. Pauta 
ainda a ser definida. 
 

V-JUMP 
Você que tem a idade de 10 a 15 anos, está      
convidado a participar nas nossas 
programações que acontecem de 15 em 15 
dias onde temos: brincadeiras e jogos        
referentes a passagens da bíblia e assuntos 
relevantes do mundo cristão, visando assim à 
base de crescimento forte e consolidado na 
vida Cristã. Mais informações: Matheus 
Ribeiro e Bruna. 
 
 

Visitante, seja bem-vindo! 
Sua presença nos alegra. 

Volte sempre. 

 

 

Escala boletim 
Vamos nos atentar para as escalas do nosso 
boletim. Se não puder cumprir com sua 
atividade, troque com outra pessoa e se não 
conseguir, avise ao nosso Pb. Pedro Júnior. 

 

PAPUM 
Você, adolescente e jovem, está convidado 
(a) a     participar conosco em nossas 
programações que acontecem a cada 15 dias 
onde temos: Dissertem comigo! P.A. – Papo 
aperto, etc.. Ah ficou curioso (a)?? Venha 
conhecer mais de perto essas programações 
e participar desse momento de comunhão 
conosco! Para maiores informações, 
procurem os irmãos Matheus Ribeiro e 
Bruna. 
 

Culto ECCOA 
Já deve ter escutado em algum lugar né?! 
Esse é o nosso momento Encontro para 
Cantar, Compartilhar, Orar e Agradecer. Ele 
acontece no lar de algum irmão (membro ou 
visitante da igreja). Então se você deseja que 
o culto aconteça no seu lar, procure o nosso 
Pb. Pedro Júnior para agendarmos o culto e 
compartilharmos o amor de Deus. 
 

Motivos de Oração 
 Pelos Oficiais, Diretoria, Departamentos e 
Uniões da nossa igreja; 
 Por nossos pré-adolescentes, adolescentes 
e jovens; 
 Pela cirurgia do Dc. João Artur que 
ocorrerá esta semana; 
 Por arrependimento, conversão e 
santificação. 
 Pela evidência dos frutos do Espírito em 
nossas vidas. 
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo 

Domingo 
Dirigente da manhã DET – – DET 

Dirigente da noite Tânia – – Mary Ellen 

Pregador(a) da noite Dca. Maria Izabel Semana de oração Semana de oração Pb. Pedro Júnior 
Oper. de som* Gilmar – – Gilmar 

Oper. de multimídia.* Paula Andrade – – Bruna 

Recepção Sidneia e Azarcon Cloves Matheus Sidneia e Azarcon 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Zé Francisco 19h45: Carlinhos 20h00: Ladário 

20h15: Lucas Alexandre 20h30: Luiz Felipe 20h45: Cloves 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 

 

OFÍCIOS 
Domingo Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

EBD: 9h – UAF: 18h (2º) e 18h30 
(4º) – UHEC: 18h30 – Culto: 
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 as secretárias caso queira reservar uma data especial) 

Mês Dia Horário Evento 

 

 
Fevereiro 

5 - 9 19h30 Semana de Oração no templo 

11 19h30 Culto com Santa Ceia 

18 
09h Assembleia Geral Ordinária e Especial 

19h30 Domingo Missionário 

Março 

4 19h30 Culto com Santa Ceia 

5 - 9 19h30 Semana de Oração no templo 

11 - Dia do Adolescente Congregacional (2º sábado) 

18 
- Dia da Escola Dominical (3º domingo) 

19h30 Domingo Missionário 
 
  
 

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 
11 Marina Helena 
12 Dc. João Artur 

14 Irã Nunes 

16 Dca. Regina Maria 

25 Jailton Souza 

28 Luzia Martins 
 

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

 

OFICIAIS ECLESIÁSTICOS 
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: Pb. Pedro Júnior; 

Diretor Administrativo: Dc. Luiz Bermudes; 
Vice-Diretor Administrativo: Ladário Higino; 

Tesoureiro: Rafael Albuquerque; 
Secretárias: Bruna Lopes e Paula Andrade. 

Telefones do Pb. Pedro Júnior: (27) 3062-9953; 
(27) 99913-1168 (Vivo e WhatsApp). 

 


