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Lições da parábola dos dois filhos 

“Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles 
responderam: — O primeiro. Então Jesus 

disse: — Em verdade lhes digo que os 
publicanos e as prostitutas estão entrando 

no Reino de Deus primeiro que vocês” 
(Mt 21.31). 

Mateus registra mais uma parábola 
contada por Jesus nos versículos 28 a 32 do 
capítulo 21 do seu evangelho. Trata-se da 
“parábola dos dois filhos”, como ela se 
tornou conhecida popularmente. 

Em alguns versículos anteriores, somos 
informados sobre a indignação a indignação 
dos líderes religiosos de Israel e a motivação 
deles para isso (vs. 12, 14-15, 23). Jesus 
havia repreendido a avareza de certos 
mercenários associada à condescendência 
dos líderes religiosos, curado 
maravilhosamente enfermos e outros 
necessitados, e estava ensinando as 
verdades do reino dos céus a várias pessoas. 
A autoridade e a popularidade de Jesus os 
incomodavam bastante. Era contra isso que 
os líderes religiosos lutavam. Lucas também 
registra a notoriedade de Jesus por meio do 
testemunho de dois discípulos no caminho 
de Emaús, os quais afirmaram ser “Jesus, o 
Nazareno, ...profeta, poderoso em obras e 
palavras, diante de Deus e de todo o povo” 
(Lc 24.19). 

Diante disso, uma importante lição que 
podemos aprender é que fazer é mais 
importante do que dizer! Diz a sabedoria 
popular que “o discurso até convence, mas 
o exemplo arrasta multidões”. Nessa mesma 
linha argumentativa, Tiago nos exorta da 
seguinte maneira: “Sejam praticantes da 
palavra e não somente ouvintes, enganando 
a vocês mesmos. (...) A religião pura e sem 

mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: 
visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições 
e guardar-se incontaminado do mundo” (Tg 
1.22, 27). 

Mas, afinal, os dois filhos representam 
quem nessa parábola? E como a liderança 
religiosa reagiu diante dela? A 
representação do 1º filho tem a ver com os 
líderes religiosos de Israel, caracterizados 
por serem insensíveis (v. 32); hipócritas; 
prepotentes; ciumentos e facciosos. 
Evidentemente lhes faltavam os frutos do 
Espírito; o coração deles estava carregado 
de inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, 
divisões, facções, invejas (cf. Gl 5.20, 21). A 
representação do 2º filho diz respeito aos 
publicanos e às meretrizes, pessoas a quem 
os tais líderes religiosos negavam a graça 
transformadora e salvífica do evangelho de 
Cristo (v. 32); mas que foram impactadas por 
ele, mudaram de vida e obtiveram acesso ao 
reino dos céus. Disse Jesus: “Bem-
aventurados os humildes de espírito, porque 
deles é o reino dos céus” (Mt 5.3). 

Com qual dos dois filhos você se 
parece? O primeiro representa alguém que 
confia na sua própria justiça para ter acesso 
a Deus. Será que já não é hora de você deixar 
a altivez, a prepotência e se arrepender? O 
que muda nossa história não é 
simplesmente o que dizemos ou pensamos, 
mas sim o que fazemos. Se suas palavras não 
forem coerentes com seus atos, nada 
adiantará. Não basta dizer que acredita em 
Deus, mas levar uma vida divorciada dos 
princípios que ele revelou nas Sagradas 
Escrituras. Não significa nada dizer que é 
crente e não viver como um discípulo de 
Jesus de verdade. Fale menos e faça mais! 
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Assembleia de Membros 
Ocorre neste domingo, no templo desta 
Igreja, a partir de 9h, para tratar dos 
assuntos previstos na pauta afixada em 
nosso quadro de avisos. 

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. 
 

Notícias dos Campos 
Chegaram recentemente ao nosso 
conhecimento e foram compartilhadas no 
grupo de membros da Igreja algumas 
correspondências versando sobre atividades 
realizadas e/ou projetos a serem 
implementados na grande seara do Senhor, 
a saber: 

• Misª. Carminha (CM Barreiras-BA): 
relatório de atividades referente ao mês 
de agosto; 

• Misª. Elizabeth (IEC Realengo-RJ – Projeto 
Diamantina-MG): carta de oração; 

• Pr. Aderson (CM Aracruz-ES): relatório de 
atividades referente ao mês de julho. 

Os membros que desejarem ler as 
correspondências em papel impresso 
podem solicitá-las ao pastor Albert. 
 

Estudo Bíblico 
Na próxima quarta-feira, às 19h30, o Pr. 
Albert dará um estudo sobre O ato do 
suicídio à luz da Bíblia. É possível um cristão 
se suicidar? Quem comete suicídio vai para o 
inferno? Qual a relação entre suicídio e 
salvação? Participe e aprenda mais! 

Assim sendo, a série O trabalho de videira, 
que vem sendo ministrada pelo Dc. Rafael, 
será momentaneamente suspensa nesse 

dia. Se Deus quiser, ela será retomada na 
semana seguinte. 

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

Culto de Oração 
Ocorrerá na próxima 

sexta-feira, às 19h30, no 
templo. A UHEC está 
responsável pela 
direção. O culto é uma 
atividade da Igreja e, 
portanto, a participação 

dos demais membros é 
esperada naturalmente, inclusive com o 
exercício dos demais serviços e dons. 
 

Dia de Vocações 

 
Em alusão ao Dia de Vocações, que é 
observado em nossa denominação dia 1º de 
setembro, a UIECB promoverá esse evento 
no próximo sábado. Você poderá participar 
de forma on-line. Aproveite a oportunidade! 

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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Será ministrada no próximo domingo, 
durante o culto noturno. O Pb. Pedro Júnior 
e a Dca. Níceas estão responsáveis pela 
preparação da mesa. Para reflexão: 
“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” (1Co 11.28-29). 
 

 
Atenção, moçada, para a realização desse 
retiro, que se aproxima! O valor da inscrição 
é de R$ 180,00. 
 

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. 

• Pela saúde da Marcela, da Flávia, da Dca. 
Izabel, do Henrique, do irmão Irã, da Dca. 
Carmozina, da Jacqueline, do Theo (filho 
de um colega de trabalho do Djalma), da 
Sra. Marlene (esposa do Sr. Miguel, 
(despachante imobiliário contratado pela 
Igreja), do Pr. Amaury Jardim. 

• Pela vida do Lucas e do pai dele (pedido 
da Dca. Kelen compartilhado no grupo de 
membros). 

• Em gratidão pelo resultado da cirurgia da 
Lúcia e da boa recuperação que vem 
tendo (irmã da Itamara). 

• Em gratidão pelos desdobramentos atuais 
do processo de regularização tributária do 
imóvel localizado no Recanto da Sereia 
(outros passos precisam ser dados, mas já 
avançamos significativamente). 

(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/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 Pb. Pedro Júnior Dc. João Artur Dca. Níceas Pr. Albert 

Dirigente da manhã Assembleia   Ladário 

Dirigente da noite Dc. Rafael 
Pr. Albert UHEC Pr. Albert 

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

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

Recepção Dca. Regina Dc. Luiz Saturnino Flaviane 
Intercessão (aos domingos, 

no gabinete) 
18h: 

Ladário 
18h15: 

Mariana 
18h30: 
Mary 

18h45: Ana 
Lúcia 

19h: 
Ladário 

19h15: Irã 

*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 

1º - Dia de Vocações 

4 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina do DAS 

5 a 9 19h30 Semana de Oração 

7 - Dia do Seminário Teológico Congregacional do Rio de Janeiro (STCRJ) 

10 19h Noite de Louvor 

11 
9h Projeto Despertar para a Vida (Escola Dominical) 

- Domingo Missionário 

15 - Dia da Esposa de Pastor Congregacional 

16 - Sexta-Feira da Família 

17 18h Homenagem ao Dia da Esposa de Pastor Congregacional 
 

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). 
 

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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