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A compaixão de Jesus 

(Mt 15.21-39) 

É interessante analisarmos nosso texto 
de referência associando-o ao seu contexto 
mais próximo, ou seja, o próprio capítulo 
15, em que o evangelista Mateus registra 
inicialmente o posicionamento de Jesus 
sobre o tradicionalismo religioso dos 
judeus. Já no v. 2, observa-se o 
questionamento dos escribas e fariseus a 
Jesus. Em seguida, no v. 3, a resposta de 
Jesus desvenda a hipocrisia deles. No v. 18, 
está o ensino de Jesus sobre o que 
contamina o homem. 

Após isso, foi Jesus ao encontro dos 
gentios, que eram considerados por alguns 
judeus daquela época como “cães”, isto é, 
pessoas desprezíveis. Será que o Mestre 
quis se ver livre de todo aquele blá-blá-blá 
dos escribas e fariseus, que não produzia 
nada de proveitoso para o Reino? 
Realmente o texto não diz isso, mas eu fico 
imaginando a indignação de Jesus com 
aquela turma de religiosos infrutíferos. Que 
canseira! Eis que, então, três cenas se 
desenrolam envolvendo: I) a mulher 
cananeia (vs. 21-22); II) as multidões junto 
ao mar da Galileia (vs. 29-30); e III) a 2ª 
multiplicação de pães e peixes (vs. 32-39). 

O que essas três cenas nos ensinam?O 
que podemos aprender com o 
relacionamento de Jesus com os 
gentios?Duas grandestônicas do ministério 
de Cristo foram a preservação da verdade e 
a compaixão pelas almas perdidas, 
independentemente de procedência étnica. 

De acordo com o registro de Mateus, a 
mulher cananeia demonstrou mais fé do 
que os judeus. Ela acreditou no poder de 
Cristo e clamou por ele (v. 22).Sua fé foi 
amadurecida com paciência, persistência e 

humildade (vs. 23-27; cf. Mc 7.25).Por fim, 
sua fé foi elogiada e correspondida pelo 
Senhor (v. 28; cf. Mt 8.5-13). 

Já o povo junto ao mar da Galileia 
glorificou ao Deus de Israel, um admirável 
contraste com a reação dos líderes judeus 
diante do poder de Jesus (v. 31; cf. Mt 
12.22-24). Particularmente eu aprendo com 
isso que a realização de milagres nem 
sempre produz fé e gratidão no coração do 
homem. Algumas pessoas são abençoadas 
por Deus, mas nem por isso tributam a ele a 
glória e o louvor devido. 

Na última cena, Jesus supriu a 
necessidade material dos gentios. Creio, de 
acordo com outras evidências também 
bíblicas, que isso se deveu a 
duasmotivações básicas. Em primeiro lugar, 
Jesus sentia compaixão pelo ser humano (v. 
32). Um dos significados dessa palavra tem 
a ver com simpatia para com o sofrimento 

de outrem, associado ao desejo de 

confortá-lo, ajudá-lo. Em segundo lugar, 
Jesus tinha a intenção de fortalecer a fé dos 
discípulos (v. 33). Apesar de estarem diante 
do Senhor do universo, eles ainda fixavam o 
olhar nas circunstâncias, o que lhes impedia 
de enxergar o poder de Deus. 

Ao concluir este texto, quero ressaltar 
algumas verdades e fazer algumas 
aplicações a nossas vidas. Os inimigos do 
Evangelho geralmente são os que vivem 
uma religiosidade hipócrita, legalista e de 
acordo com tradições humanas.O alcance 
do Evangelho não se limita a um povo 
específico (Mt 28.19).Às vezes, nossa fé é 
provada para se manifestar 
amadurecida.Precisamos ser gratos e 
glorificar a Deus pelas suas ações (Rm 
12.2).A compaixão de Jesus alcança tanto 
as necessidades espirituais e materiais do 
homem. 
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Escola Dominical 
Estamos observando um 
breve recesso até o dia 
31/01/2021, a fim de que 
os professores e o próprio 
Departamento tenham um 
período de descanso e 

planejamento para os desafios do próximo 
ano. Em virtude disso, as aulas estão 
suspensas até essa data. Porém a Igreja não 
está de férias. Durante as manhãs de 
domingo, temos culto a partir das 9 h. 
Participe! 
 

Culto Infantil 
Também em virtude do 
recesso, as atividades do 
culto infantil estão 
suspensas até dia 
31/01/2021. Isso não 
significa que as crianças 
não deverão vir para a Igreja. Significa 
apenas que elas permanecerão no templo 
conosco sob os cuidados atentos dos 
próprios pais. Lembre-se do que a Bíblia diz: 
“Ensina a criança no caminho em que deve 
andar, e, ainda quando for velho, não se 
desviará dele” (Pv 22.6). 
 

CM Aracruz 
Com o objetivo de cobrir as férias do Pr. 
Adersonem janeiro e cooperar com a obra 
de Deus naquele lugar, alguns irmãosdaqui 
estarão se revezando para pregar naquela 
igreja. Que o Senhor possa nos usar para 
abençoar o Reino (Mt 9.37-38). 
 

Santa Ceia 
Ocorre hoje, no 
culto noturno. A 
Dca. Níceas e o Dc. 

João Artur 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). 
 

Reunião 
Em janeiro, o pastor 
pretende se reunir 
com algumas pessoas 
para dar-lhes algumas 
orientações e, juntos, 
conversarem sobre as 
atividades afetas às suas áreas de atuação 
no biênio 2021-2022. Hoje, às 10h30, no 
gabinete pastoral, será a vez da diretoria 

das Uniões. Observe a agenda prevista na 
última página deste boletim. 
 

Posse 
Hoje à noite, durante o culto, o pastor 
formalizará perante à Igreja a posse 
daqueles que foram eleitos ou nomeados 
para os cargos de liderança durante o 
próximo biênio. São eles: 

• Corpo de Oficiais: Pb. Pedro Júnior; Dca. 
Níceas; Dc. Rafael;Dca. Kelen;Dc João 
Artur;Dca. Izabel;Dca. Marina; e Dc. José 
Francisco. 

• Diretoria Administrativa: Pb. Pedro 
Júnior (vice-presidente); Dc. Rafael (1º 
tesoureiro); Ladário (2º tesoureiro); 
Bruna Lopes (secretária eclesiástica); e 
Dc. Luiz (secretário de patrimônio). 

• Conselho Fiscal: Luís Eduardo (relator); 
João Artur (membro titular); Carlos 
Humberto (membro titular); e Iran 
(membro suplente). 

• Departamento de Ação Social: Mary 
(diretora); Mylena (secretária); e Flávia 
(tesoureira). 
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• Departamento de Evangelismo e 

Missões:Dca. Izabel (diretora); Matheus 
(secretário); e Ladário (tesoureiro).

• Departamento de Educação Religiosa e 

Publicações: Ladário (diretor); Jacqueline 
(secretária); e Dca. Izabel (tesoureira).

• Corpo Docente:Dca. Kelen (pré
primário); Ana Lúcia (primário); Matheus 
e Mary (pré-adolescentes e 
adolescentes); Dc. Rafael (jovens); Dca. 
Izabel e Dca. Carmozina (mulheres); Pb. 
Pedro Júnior e Dc. Luiz (homens)
Albert (integração e novos membros)

• Assessoria de Comunicação

Humberto (coordenador da Equipe de 
Operadores de Som); e Vívian 
(coordenadora da Equipe de Multimídia).

• Assessoria de Música Cristã:Luís Eduardo 
(líder do Ministério de Louvor); e Luciana 
Moraes (regente do Coral). 

• Assessoria de Ministério Infantil

Kelen. 

• União Auxiliadora Feminina

Carmozina (presidente); Dca. Níceas 
(secretária); e Vívian (tesoureira).

• União de Homens Evangélicos 

Congregacionais: Pb. Pedro Júnior 
(presidente); Carlos Humberto 
(secretário); e Luís Eduardo (tesoureiro).

• União de Mocidade Evangélica 

Congregacional: Bruna (presidente); 
Mylena (secretária); e Matheus 
(tesoureiro). 

• União de Adolescentes 

Congregacionais:Nicoly (presidente); 
Luísa (secretária); eEvellyn (tesoureira).

 

Estudo Bíblico 
Ocorrerá na próxima 
quarta-feira, às 19h30. 
Daremos continuidade 
à série de estudos 
chamada de 
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Departamento de Evangelismo e 

Dca. Izabel (diretora); Matheus 
(secretário); e Ladário (tesoureiro). 

Departamento de Educação Religiosa e 

Ladário (diretor); Jacqueline 
esoureira). 

Dca. Kelen (pré-
primário); Ana Lúcia (primário); Matheus 

adolescentes e 
adolescentes); Dc. Rafael (jovens); Dca. 
Izabel e Dca. Carmozina (mulheres); Pb. 
Pedro Júnior e Dc. Luiz (homens); Pr. 

membros). 

Assessoria de Comunicação: Carlos 
Humberto (coordenador da Equipe de 
Operadores de Som); e Vívian 
(coordenadora da Equipe de Multimídia). 

Luís Eduardo 
(líder do Ministério de Louvor); e Luciana 

Assessoria de Ministério Infantil:Dca. 

União Auxiliadora Feminina:Dca. 
Carmozina (presidente); Dca. Níceas 
(secretária); e Vívian (tesoureira). 

União de Homens Evangélicos 

Pb. Pedro Júnior 
(presidente); Carlos Humberto 

etário); e Luís Eduardo (tesoureiro). 

União de Mocidade Evangélica 

Bruna (presidente); 
Mylena (secretária); e Matheus 

União de Adolescentes 

(presidente); Ana 
(tesoureira). 

Ocorrerá na próxima 
feira, às 19h30. 

Daremos continuidade 
à série de estudos 
chamada de 

Aconselhamento Bíblico

é O Aconselhamento Bíblico e seu Foco na 

Pessoa de Deus. Eis o nosso alvo:
ressaltar que o Senhor, e 

homem, é o centro do 

universo. 
Você pode obter o material de apoio de 
cada estudo bíblico no 
não deixe de participar das aulas.
 

• Pela saúde de uma jovem chamada 
(do RJ e amiga da Margarida).

• Pela saúde da Sra.
da Perene (irmã do Ladário), que se 
recuperam de cirurgias semelhantes e 
praticamente na mesma semana. 
virtude de outras questões também de 
saúde, a irmã Lígia

novamente. Que sejam fortalecidas no 
Senhor. 

• Pela saúde do irmão 

• Pela saúde de 
membros da Igreja. Ele se encontra 
internado. 

• Pela sáude do Pr. Ubiracy

sua esposa (do RJ e amigos do Pr. Albert).

• Pelo Pr. Aderson, sua família e ministério 
(CM Aracruz-ES). 

• Pelo Pr. Diógenes

ministério (CM Jequié

• Pelo Pr. Richard

ministério (Palavra da Vida Hungria).

Siga-nos nas redes sociais!
compartilhe! 

  

 

Aconselhamento Bíblico. O tema da aula 5 
O Aconselhamento Bíblico e seu Foco na 

. Eis o nosso alvo: 
ressaltar que o Senhor, e não o 

homem, é o centro do 

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

 
Pela saúde de uma jovem chamada Júlia 
(do RJ e amiga da Margarida). 

Sra. Lígia (mãe da Mary) e 
(irmã do Ladário), que se 

recuperam de cirurgias semelhantes e 
praticamente na mesma semana. Em 
virtude de outras questões também de 

Lígia precisou ser internada 
Que sejam fortalecidas no 

de do irmão Irã. 

Pela saúde de Magno e Aline, ex-
membros da Igreja. Ele se encontra 

Pr. Ubiracy e da Dca. Ana, 
sua esposa (do RJ e amigos do Pr. Albert). 

, sua família e ministério 
 

Pr. Diógenes, sua família e seu 
ministério (CM Jequié-BA). 

Pr. Richard, sua família e seu 
ministério (Palavra da Vida Hungria). 

nas redes sociais!Inscreva-se e 
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ESCALAS (“Servi ao Senhor com alegria” – Sl 100.2) 
Ofícios Hoje Quarta Sexta Próx. Domingo 

Oficial de plantão Dca. Kelen Dc. José Francisco Dca. Marina Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da manhã Luciana Moraes 
  

Luís Eduardo 

Pregador da manhã Pr. Albert Pr. Albert 

Dirigente da noite Pr. Albert 
Pr. Albert Jacqueline 

Dca. Kelen 

Pregador(a) da noite Pr. Albert Pb. Pedro Júnior 

Oper. de som* Carlinhos Djalma - Carlinhos 

Oper. de multimídia* Guilherme Vívian - Ana Luísa 

Recepção Dca. Kelen Tony Pr. Albert Catrinque 

Intercessão 
(aos domingos, no 
gabinete) 

18h: Flávia 18h15:Mariza 
18h30: Dc. 

Luiz 
18h45:Ana 

Lúcia 
19h: 

Djalma 
19h15: 

Jacqueline 

*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 

3 
10h30 Reunião do pastor com a diretoria das Uniões 

18h Culto com Santa Ceia 

10 - Domingo Missionário 

17 10h30 Reunião do pastor com a diretoria dos Departamentos 

20 - Dia do jornal O Cristão(veículo de comunicação oficial da denominação) 

30 19h Culto de gratidão: aniversário da IEC em Soteco (64 anos) 

31 
10h30 Reunião do pastor com os representantes das Assessorias 

- Final do recesso 
 

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

5 Azarcon e Sidneia (casamento) 

14 
Othoniel e Stela (casamento) 

Lucas Salino 

22 Saturnino e Dca. Carmozina 

27 Paula Andrade 

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. 

 


