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A Relação entre Estado e Igreja 

(Mt 22.15-22) 

Quando se trata de combater o 
evangelho, grupos divergentes são capazes 
de se unir com essa finalidade. 

O trecho ora analisado nos apresenta o 
conluio entre fariseus e herodianos, dois 
grupos antagônicos, a fim de prejudicar o 
Senhor. O primeiro grupo repudiava o 
governo romano; o segundo compactuava 
com ele por causa de alguns interesses e 
privilégios. Ambos se uniram porque tinham 
Jesus como inimigo comum e tentavam 
arrumar um jeito de acusá-lo, prendê-lo e 
sentenciá-lo à morte. Diz o verso 15: “Então, 
retirando-se os fariseus, consultaram entre 
si como o surpreenderiam em alguma 
palavra”. 

A pergunta capciosa feita no verso 17 
(“Dize-nos, pois: que te parece? É lícito 
pagar tributo a César ou não?”) foi mais uma 
tentativa fracassada de colocar Jesus contra 
o governo romano ou contra o povo judeu. 
Mas, além disso, foi ainda uma forma 
profética de submeter Jesus a um exame 
público para assegurar que nele não havia 
pecado algum. Portanto ele poderia ser 
sacrificado como nosso cordeiro pascal, 
dando pleno cumprimento aos planos 
eternos do Pai. Reflita, por exemplo, na 
seguinte passagem: “O animal escolhido 
será macho de um ano, sem defeito, e pode 
ser cordeiro ou cabrito” (Êx 12.5). 

A grande lição do relato de Mt 22.15-22 
é que podemos ser cristãos profundamente 
espirituais, vivendo em um mundo secular e 
pecaminoso, sabendo que temos obrigações 
tanto para com Deus como para com o 
Estado. A brilhante resposta de Jesus 
confirma essa dupla responsabilidade: 
“Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, 

respondeu: Por que me experimentais, 
hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. 
Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes 
perguntou: De quem é esta efígie e 
inscrição? Responderam: De César. Então, 
lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César 
e a Deus o que é de Deus” (vs. 18-21). 

O cristão deve honrar os governantes 
civis e lhes obedecer até o limite em que a 
Bíblia não seja contrariada. Os apóstolos 
disseram isso com as seguintes palavras: 
“Antes, importa obedecer a Deus do que aos 
homens” (Atos 5.29). Paulo deixou indicado 
que o cristão tem uma cidadania dupla (Fp 
3.20). Portanto devemos respeitar as 
autoridades constituídas, orar por elas, 
obedecer à lei, pagar nossos impostos (Rm 
13.1-7; 1Pe 2.13-17; 1Tm 2.1...). 

Antes disso, porém, o cristão deve 
honrar a Deus e lhe obedecer. Jesus indicou 
que “César” (representando o Estado) e 
Deus são duas vertentes distintas entre si. O 
Estado não deve cercear a liberdade de culto 
do povo de Deus e interferir na fé da Igreja. 
Quando faraó tentou fazer isso, as 
consequências foram ruins. Moisés, como 
líder do povo judeu à época, precisou ser 
firme e confiar em Deus, obedecendo-lhe as 
orientações (cf. Êx 5.1-4). Numa situação de 
conflito entre a lei civil e as Sagradas 
Escrituras, estas devem prevalecer sobre 
aquela (At 5.29; Dn 3.4-7 e 14-18). 

Não é pecado um cristão atuar na 
política, pois o cristão também é um cidadão 
do Estado. Mas o Estado não deve exercer 
controle sobre a Igreja, e a recíproca nesse 
caso é verdadeira. Bons cristãos honram o 
seu país porque, antes de tudo, honram a 
Deus e desejam dar um bom testemunho 
perante a sociedade. 
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Assembleia de Membros 
No próximo dia 25, teremos assembleia-
geral extraordinária em nosso templo, a 
partir das 9h, com vistas às eleições para o 
biênio 2023-2024. 

São estes os cargos e/ou ofícios que serão 
submetidos à decisão da Igreja, de acordo 
com nossos Estatuto e Regimento Interno: 

• pastor-presidente; 

• demais membros do corpo de Oficiais 
Eclesiásticos; 

• demais membros da Diretoria 
Administrativa; 

• diretores dos Departamentos; e 

• membros do Conselho Fiscal. 

Os membros votantes estão convocados a 
participar da reunião, de acordo com o que 
dispõe o Estatuto em vigor. 

As ausências por motivos justificáveis 
deverão ser informadas também à luz do 
que prevê o mesmo documento. 
 

Projeto Despertar para a Vida 
Ocorre hoje mais um encontro desse 
projeto, no horário da Escola Dominical. 

Em virtude do tema a ser abordado, apenas 
os meninos ficarão sob orientação da irmã 
Selma. As meninas permanecerão em suas 
respectivas classes. 

Fiquemos todos atentos para as 
providências decorrentes. 
 

Domingo Missionário 
É hoje! Durante o culto noturno, 
recolheremos ofertas específicas em favor 
da manutenção dos trabalhos de 
evangelismo e missões realizados e/ou 
apoiados por esta Igreja. 

Missões precisam de gente que vá aos 
campos, que ore pela causa e que contribua 

com o sustento da obra. Em qual grupo você 
se encaixa? 
 

Escola Dominical 
É preciso aprendermos a valorizar essa 
escola. Por mais que expliquemos e 
ressaltemos a sua importância para a vida 
cristã, ainda há alguns poucos que não 
entendem isso, demonstrando o pouco caso 
que dela fazem com sua postura nas manhãs 
de domingo dentro da própria Igreja ou fora 
dela também, quando deixam de participar 
das aulas por motivo fútil. 

Deus disse por intermédio do profeta 
Oseias: “O meu povo está sendo destruído, 
pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de 
vocês, sacerdotes, rejeitarem o 
conhecimento, também eu os rejeitarei, 
para que não sejam mais sacerdotes diante 
de mim; visto que se esqueceram da lei do 
seu Deus, também eu me esquecerei dos 
seus filhos” (Os 4:6). 

Registre-se aqui um clamor: 
a) aos professores, que estes sejam 

empenhados e deem sua melhor aula, 
procurando preparar a lição 
antecipadamente e ampliar seus 
próprios conhecimentos bíblicos; 

b) aos alunos, que estes sejam aplicados e 
utilizem o momento da escola dominical 
para crescerem espiritualmente; 

c) quanto ao pastor e ao Departamento 
específico, que todos possamos sempre 
oferecer aos demais as melhores 
condições possíveis para o bom 
funcionamento da nossa escola. 

Para nossa reflexão, considere o que 
aconteceu nos dias de Esdras e Neemias, 
após o cativeiro babilônico: 
a) grande avivamento espiritual, intensiva 

disseminação da Palavra de Deus, 
vigoroso ensino bíblico; 
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b) protótipo da Escola Bíblia atual: 
1) Esdras era o superintendente – Ne 

8.2; 
2) o livro estudado era o Livro da Lei (as 

Escrituras da época) – v. 3; 
3) o horário era “desde o amanhecer 

até o meio-dia” – v. 3; 
4) os alunos eram homens, mulheres e 

os que podiam entender – v. 3; 
5) Esdras contava com treze ajudantes 

na direção dos trabalhos – v. 4; 
6) Esdras também contava com uma 

equipe de professores – vs. 7-8; e 
7) o povo era exortado a permanecer 

unidos, alegres e confiantes na 
Palavra do Senhor – vs. 9-12; 

c) o resultado: profunda operação do 
Espírito Santo – Ne 9. 

 

 
Na próxima quarta-feira, às 19h30, daremos 
continuidade a mais uma série de estudos 
bíblicos: O trabalho de videira. 

Trata-se do módulo 2 do programa do curso: 
Uma igreja simplesmente discipuladora. 

Anote aí: Aula 5 – Quem faz discípulos? 

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

Sexta-Feira da Família 
Na próxima sexta-feira, os trabalhos estarão 
suspensos nesta Igreja a fim de 
promovermos um momento agradável entre 
você e sua família. Aproveite e desfrute! 
Para sua inspiração, clique aqui! 

Uniões 
Todas as Uniões desta Igreja têm até o final 
deste mês para promover suas eleições 
internas e submeter ao pastor os nomes 
para as respectivas diretorias no biênio 
2023-2024 (presidente(a), secretário(a) e 
tesoureiro(a)). Os atuais presidentes devem 
conduzir o processo com o auxílio dos 
demais membros da diretoria em exercício. 
 

Cantinho da Oração 
“Orem continuamente” (1Ts 5:17 NVI). 

• Pelas eleições desta Igreja, que ocorrerão 
em setembro, e pelos demais ministérios 
da Igreja, cujos cargos e funções passarão 
por novas designações para o próximo 
biênio. 

• Pela vida espiritual dos adolescentes da 
Igreja. 

• Por motivo de saúde: Carlinhos, 
Henrique, Dca. Carmozina. 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

 

Pequenos Grupos 

PG 1 – Eduardo e 
Ana Lúcia 

PG 2 – Djalma e 
Vívian 

Soteco - Santa Inês - 
Divino - Ilha dos 
Aires - São Torquato 

P. da Costa - Itapuã 
- Itaparica - Santa 
Mônica - Cocal - N. 
México - R. Sereia 

Acesse nosso site e saiba mais. Clique aqui! 
 

Redes Socias 

IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco 

 

Contribuições 
Sicoob: agência 3008, conta corrente 
170.875-9. Pix: 28564425000142 (CNPJ).  

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
https://www.youtube.com/watch?v=rR7VdwraJQU
https://www.iecsoteco.com/pequenosgrupos-pg
https://www.facebook.com/IECSoteco
https://www.youtube.com/channel/UCO2iSU6W576ByKNFqt6nOXA
http://www.iecsoteco.com/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=12vdlu7y8n79f&utm_content=l3hzi9i
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ESCALAS (“Servi ao Senhor com alegria” – Sl 100.2) 
Ofícios Hoje Quarta Sexta Próx. Domingo 

Oficial de plantão Dca. Izabel Dca. Marina 

Sexta-Feira da 
Família 

(atividades em 
família) 

Dca. Kelen 

Dirigente da manhã Ladário  Ladário 

Dirigente da noite Dca. Izabel 
Dc. Rafael 

Dca. Carmozina 

Pregador(a) da noite Pr. Albert Pr. Albert 
Oper. de som* Djalma Voluntário Carlinhos 

Multimídia* (transm./proj.) Luciana M/Ana Luísa Vívian/Evellyn Vívian/Guilherme 

Recepção Flávia Cloves Dca. Níceas 
Intercessão (aos domingos, 

no gabinete) 
18h: 

Flaviane 
18h15: Dc. 

Luiz 
18h30: 
Tony 

18h45: 
Albert Jr. 

19h: Dca. 
Carmozina 

19h15: 
Mariana 

*Comparece aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

EXPEDIENTES 
Domingo Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 1ª Semana do Mês 

Escola Dominical: 9h 
M. Louvor (ensaio): 10h30 

Culto: 18h 

Estudo Bíblico: 
19h30 

Oração (templo) 
ou PGs (lares): 

19h30 

Coral de Violão: 
15h 

Semana de Oração: 
19h30 

 

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

Setembro 

15 - Dia da Esposa de Pastor Congregacional 

16 - Sexta-Feira da Família 

20 a 23 9h AGE UIECB (tratar dos artigos 23 a 100 do RI) 

25 9h Assembleia-Geral Extraordinária (eleições) 

30 19h30 Pequenos Grupos (cultos nos lares) 

Outubro 

2 
- Dia do Pastor Congregacional1 

18h Culto com Santa Ceia 

3 a 7 19h30 Semana de Oração 

8 10h30 Reunião da ARCCA (São Matheus) 
 

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO 
2 Armezinda Lima Pereira 

5 Vanusa dos Santos Balista 

6 Dca. Maria Izabel E. de Albuquerque 
19 Irisomar Fernandes Silva 

19 Sidneia Gratz Martins 

20 Vanúzia dos Santos Silva Bermudes 

28 Ana Lúcia Soares Bonates 

Fale com a secretária da Igreja caso seu nome 
não esteja relacionado aqui. 

 
 
 

 
 

PARCERIAS (Fp 4.10-20) 

Pr. Diógenes: CM de Jequié-BA (tel.: (75) 99226-6888; e-mail: diowende@gmail.com). 

CM de Aracruz-ES (Pr. Aderson; tel.: (21) 97179-4671; e-mail: aderson.santos.rocha@gmail.com). 

Pr. Richard Oliveira: PV Hungria (tel.: +36 (20) 588-9520; e-mail: richardoliveira7391@gmail.com). 

Misª. Elizabeth Mattos: IEC Realengo-RJ (tel.: (21) 992678136; e-mail: lizcmattos@gmail.com). 
 

 
1 Em 2 de outubro de 1863, o Reverendo Robert Reid kalley foi empossado formalmente pastor da Igreja Evangélica Fluminense. 

OFICIAIS ECLESIÁSTICOS EM ATIVIDADE 

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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