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Jesus e o fermento 
dos fariseus e dos saduceus 

(Mt 16.1-12) 

Em nosso texto de referência, 
encontramos os líderes religiosos tentando 
novamente desconstruir a identidade de 
Jesus. Também observamos a reação do 
Senhor a esse tipo de situação e a 
advertência dele aos seus discípulos quanto 
a esse tipo de pessoas e o ensino delas. A 
partir dele, aprendemos que precisamos de 
discernimento para não sermos enganados 
por falsos ensinos e mantermos a pureza da 
verdadeira fé cristã. Mas em que consistia a 
doutrina dos fariseus e dos saduceus e como 
Jesus lidou com ela e com eles? 

No v. 1, Jesus foi desafiado pelos 
fariseus e saduceus a se identificar: “...os 
fariseus e os saduceus, tentando-o, 
pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal 
vindo do céu”. Escribas e fariseus já haviam 
feito algo semelhante (Mt 12.38-40). É 
impressionante como certas pessoas 
insistem em desafiar Deus! 

É curioso notar que, agora, fariseus e 
saduceus estão unidos contra Jesus. Aqueles 
observavam com rigor até as tradições; 
estes as rejeitavam e só aceitavam a Torá. 
Fariseus criam em anjos e na ressurreição; 
saduceus não. Jesus repreende a todos pela 
falta de discernimento (vs. 2-3), denuncia a 
perversidade deles (v. 4), aponta novamente 
para o sinal de Jonas (v. 4) e, por fim, se 
afasta daquele tipo de gente (v. 4). Há 
pessoas que devem permanecer distantes, 
para o bem da obra de Deus, e nosso! 
Infelizmente isso é uma realidade. Leia o que 
o apóstolo Paulo recomendou ao pastor 
Timóteo: “Alexandre, o latoeiro, causou-me 
muitos males; o Senhor lhe dará a paga 
segundo as suas obras. Tu, guarda-te 

também dele, porque resistiu fortemente às 
nossas palavras” (2 Tm 4.14-15). 

Em seguida, Jesus advertiu os 
discípulos contra o fermento dos fariseus e 
dos saduceus: “Vede e acautelai-vos do 
fermento dos fariseus e dos saduceus” (v. 6). 
Mas preocupação dos discípulos, por mais 
surpreendente que fosse, continuava sendo 
com o pão (v. 7; cf. Mt 6.32-34). Jesus teve 
que repreendê-los por causa da pequena fé 
(v. 8; cf. Mt 14.17-21 e 15.34-38) e por causa 
da falta de discernimento espiritual (v. 11). 
Existem pessoas que não aprendem nunca! 
Passam anos na igreja, mas continuam 
dando sinais de imaturidade e, às vezes, até 
de impiedade: “De fato, embora a esta 
altura já devessem ser mestres, vocês 
precisam de alguém que lhes ensine 
novamente os princípios elementares da 
palavra de Deus. Estão precisando de leite, e 
não de alimento sólido! Quem se alimenta 
de leite ainda é criança, e não tem 
experiência no ensino da justiça. Mas o 
alimento sólido é para os adultos, os quais, 
pelo exercício constante, tornaram-se aptos 
para discernir tanto o bem quanto o mal” 
(Hb 5.12-14). 

Portanto podemos concluir esta 
pastoral com o seguinte resumo da doutrina 
dos fariseus e dos saduceus: incredulidade e 
hipocrisia (v. 1); ausência de discernimento 
(vs. 2-3); e perversidade (v. 4). Além disso, 
podemos ressaltar o alerta da Bíblia quanto 
à doutrina deles e de pessoas semelhantes: 
“...prevenidos como estais de antemão, 
acautelai-vos; não suceda que, arrastados 
pelo erro desses insubordinados, descaiais 
da vossa própria firmeza; antes, crescei na 
graça e no conhecimento de nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo...” (2 Pe 3.17-18). 
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Nota de Falecimento 
No último dia 7, faleceu nossa irmã em 
Cristo Sra. Lígia, mãe da Mary. Ela estava 
internada no hospital Santa Rita, em Vitória. 
A cerimônia fúnebre ocorreu no dia 
seguinte, no cemitério Parque da Paz, na 
Ponta da Fruta. Aos familiares nossas 
condolências. Para meditação: “Eu sou a 
ressurreição e a vida. Aquele que crê em 
mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e 
crê em mim, não morrerá eternamente” 
(João 11:25-26). 
 

Semana de Oração 
Retornará no próximo mês. Todavia os 
cultos às sextas-feiras, com ênfase na 
oração, continuam ocorrendo às 19h30. 
Inclusive, aos domingos, continuamos com 
nossa escala de intercessores ativa durante 
os cultos noturnos. Fique atento e participe! 
João Calvino, um dos grandes reformadores, 
disse que “A oração tem primazia na 
adoração e no serviço a Deus”. E 
aconselhou: “A não ser que estabeleçamos 
horas definidas para a oração, facilmente 
negligenciaremos a prática” (citado por 
Hermisten Maia. A Reforma e a Escritura: 
Calvino como Leitor, Intérprete e Pregador 
da Palavra. Goiânia: Editora Cruz, 2017, pág. 
118). 
 

Domingo Missionário 

 
Hoje, durante o culto noturno, 
recolheremos ofertas específicas para 
investimento nessa área. Medite por 

exemplo, na seguinte passagem da 
Escrituras: “Todo aquele que invocar o nome 
do Senhor será salvo. Como, porém, 
invocarão aquele em quem não creram? E 
como crerão naquele de quem nada 
ouviram? E como ouvirão, se não há quem 
pregue? E como pregarão, se não forem 
enviados? Como está escrito: Quão 
formosos são os pés dos que anunciam 
coisas boas!” (Romanos 10:13-15). 
 

Reunião 
O pastor precisa se 
reunir hoje com: 

• a comissão de 
organização do 
aniversário da 
Igreja: Dca. Kelen, 
Flávia, Dc. Rafael e Ladário, após o culto 
matutino. 

• o Corpo de Oficiais, após o culto 
noturno. 

 

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

Aconselhamento Bíblico. O tema da aula 6 é 
O Aconselhamento Bíblico e a Igreja Local. 
Eis o nosso alvo: 

compreender que o aconselhamento 
é uma demonstração necessária de 
ajuda aos membros de uma igreja. 

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

Aniversário da IEC Soteco 
O culto de gratidão pelos 64 anos desta 
Igreja ocorrerá no próximo dia 30, a partir 
das 19h. Em virtude das circunstâncias 
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atuais sobre saúde pública, somos 
compelidos a observar uma série de 
restrições. Então, não distribuiremos 
convites para as igrejas da região. Além 
disso, a participação será prioritariamente 
para membros e congregados. Assim, 
pretendemos evitar um número de pessoas 
que exceda nossa capacidade atual. 
Contamos com a compreensão de todos 
nesses dias de pandemia. 
 

Chá de Cozinha 
Normalmente, presenteamos alguém no dia 
do seu aniversário. Que tal fazermos isso em 
relação à nossa Igreja no próximo dia 30? Se 
você puder, doe um utensílio de cozinha que 
consta na lista disponibilizada no grupo de 
WhatsApp dos membros ou na lista 
impressa que está com a Flávia. 
 

Culto de Oração 
A liturgia dos cultos das sextas-feiras ficará, 
a partir de fevereiro, sob responsabilidade 
das Uniões, em regime de revezamento 
(escala no boletim). Assim, homens, 
mulheres, jovens e adolescentes terão 
oportunidade de colocar seus dons e 
talentos à disposição da edificação da 
Igreja. Será uma boa oportunidade também 
para interação interna entre todos, 
treinamento e serviço cristão. A ênfase 
desses cultos será a oração, mas a dinâmica 
deles será dada por quem estiver na direção. 
Eis abaixo uma sugestão para um bom 
aproveitamento desse tempo: 
• É importante que o dirigente reserve um 

tempo adequado para a Igreja 
efetivamente orar. 

• Recomenda-se que os pedidos de oração 
feitos pelos participantes sejam breves, 
objetivos. Não é preciso contar toda a 
história ou todos os detalhes da situação. 

• Assim como a pregação e o estudo da 
Palavra, a oração é outro pilar da igreja. 
A participação neles é fundamental para 
quem quer se fortalecer. 

• Começando o culto na hora marcada 
(19h30), há tempo suficiente para o 
dirigente reservar: I) cerca de 15 a 20 
minutos para abertura e louvor (3 no 
máximo); II) cerca de 20 a 25 minutos 
para uma devocional (não convém aqui 
pregar 45 ou 60 minutos); III) reservar 30 
a 40 minutos para oração (em dupla, 
individual etc.); e IV) reservar 5 minutos 
para o encerramento. 

• De acordo com a orientação acima, a 
duração do culto será de 1h10 a 1h30, no 
máximo. 

 

 

• Pela saúde do irmão Irã. 

• Pela saúde de Magno e Aline, ex-
membros da Igreja. Ele se encontra 
internado. Ore também pela “Tia Fisica”, 
mãe da Aline, também internada. 

• 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). 

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 Dc. José Francisco Dca. Marina Dca. Níceas Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da manhã Luís Eduardo 
  

Dca. Kelen 

Pregador da manhã Pr. Albert Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da noite Matheus 
Pr. Albert Dc. José Francisco 

Dc. Rafael 

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

Oper. de som* Lucas Lucas Djalma Djalma 

Oper. de multimídia* Ana Luíza Guilherme - Vívian 

Recepção Catrinque Cloves Ladário Dca. Regina 

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

18h15: 
Márcia 

18h30: 
Tony 

18h45: 
Bráulio 

19h: 
Guilherme 

19h15: 
Saturnino 

*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 

10 
- Domingo missionário 

19h30 Reunião de oficiais 

17 19h30 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 
19h30 Reunião do pastor com os representantes das Assessorias 

- Final do recesso 

Fevereiro 1º a 5 19h30 Semana de oração 
 

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. 
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