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A parábola dos lavradores maus 

“Quando, pois, vier o dono da vinha, que 
fará àqueles lavradores?” (Mt 21.40). 

Vamos seguir agora em meio a mais 
uma parábola de Jesus registrada em Mt 
21.33-45. Ela faz certa alusão à parábola da 
vinha má (cf. Is 5.1-2), que era bem familiar 
aos líderes judeus. Nela, lemos o seguinte 
trecho: “Agora cantarei ao meu amado o seu 
cântico a respeito da sua vinha. O meu 
amado teve uma vinha numa colina fértil. 
Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou 
as melhores mudas de videira. No meio da 
vinha ele construiu uma torre e fez também 
um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, 
mas deu uvas bravas”. 

Chama nossa atenção a simbologia 
presente na parábola dita por Jesus. 
Perceba: o dono da vinha: Deus; os 
lavradores: líderes judaicos; os servos: 
profetas do AT (mortos pelos lavradores); 
filho do dono da vinha: Jesus (morto pelos 
lavradores); vinha: Israel; outros lavradores: 
gentios (igreja). 

A pergunta de Jesus levou os líderes 
judaicos a pronunciarem sua própria 
sentença: “Quando, pois, vier o dono da 
vinha, que fará àqueles lavradores? Eles 
responderam: Fará perecer horrivelmente 
aqueles malvados e arrendará a vinha a 
outros lavradores que lhe entregarão os 
frutos no tempo certo” (vs. 40-41). Note que 
Jesus confirma a sentença divina sobre os 
líderes religiosos: “Portanto, eu lhes digo 
que o Reino de Deus será tirado de vocês e 
entregue a um povo que lhe produza os 
respectivos frutos” (v. 43). 

Precisamos destacar três ensinamentos 
dessa parábola. Em primeiro lugar, Jesus é a 
pedra principal (angular), que foi rejeitada 

pelos judeus: “A pedra que os construtores 
rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular” 
(v. 42). Profeticamente, o salmista já tinha 
anunciado essa rejeição: “A pedra que os 
construtores rejeitaram, essa veio a ser a 
principal pedra, angular (Sl 118.22). 

Em segundo lugar, a parábola nos 
comunica a relação negativa de algumas 
pessoas com Jesus: “Todo o que cair sobre 
esta pedra ficará em pedaços; e aquele 
sobre quem ela cair ficará reduzido a pó” (v. 
44). Há aqui indicações dos que transgridem 
os ensinamentos de Cristo ou neles 
tropeçam figuradamente (cair sobre a 
pedra) e, ainda, dos que se mantêm 
apáticos, indecisos ou estagnados, sem 
tomar uma posição diante do que Jesus 
requer de nós (a pedra cai cobre a pessoa). 
Nesse sentido, leia o alerta de Jesus: 
“Conheço as tuas obras, que nem és frio 
nem quente. Quem dera fosses frio ou 
quente! Assim, porque és morno e nem és 
quente nem frio, estou a ponto de vomitar-
te da minha boca” (Ap 3.15-16). 

Por fim, a reação dos líderes religiosos, 
os quais não foram capazes de prevalecer 
contra Jesus: “Os principais sacerdotes e os 
fariseus, ouvindo estas parábolas, 
entenderam que Jesus falava a respeito 
deles; e, embora quisessem prendê-lo, 
tinham medo das multidões, porque estas o 
consideravam como profeta” (vs. 45-46). 

Não seja como aqueles lavradores 
maus, que mataram até o filho do senhor da 
vinha. Receba com o coração aberto o que 
Deus tem para lhe dar gratuitamente (Jo 
1.10-13). 

Pr. Albert Iglésia  

Rua Afrânio Peixoto, nº 10 – Soteco – Vila Velha/ES 
CEP 29106-130 – CNPJ 28.564.425/0001-42 

(27) 9 9246-0991 – iecsoteco@gmail.com 
Fundada em 30/01/1957 – Filiada à UIECB 

mailto:iecsoteco@gmail.com


Boletim Informativo – Ano VI – Nº 36/22, de 4 de setembro de 2022 
 

Assembleia de Membros 
Anote aí algumas deliberações ocorridas em 
nossa última reunião: 

• Aprovar as prestações de contas da 
Diretoria Administrativa referentes a 
junho e julho/2022. 

• Aprovar as prestações de contas dos 
Departamentos referentes a junho e 
julho/2022. 

• Registrar a obtenção da escritura pública 
de compra e venda com o devido registro 
no cartório competente e da certidão de 
ônus com averbação da transmissão do 
imóvel situado no lote 14 desta rua. 

• Registrar a averbação do nome da Igreja 
como responsável tributário, perante a 
Prefeitura Municipal de Guarapari, pelo 
imóvel localizado no Recanto da Sereia, 
bem como a abertura de processo 
solicitando prescrição e parcelamento de 
débitos anteriores e, ainda, de 
ressarcimento de valores pagos 
indevidamente. 

• Registrar os esclarecimentos feitos pelo 
presidente sobre o processo de eleição 
que ocorrerá na Igreja no mês de 
setembro, bem como sobre as 
nomeações que ele fará na assembleia de 
outubro para os demais cargos e/ou 
funções. 

 

Crianças e Adolescentes 
Hoje à noite, as crianças e adolescentes vão 
cantar uma música no culto. 

Contamos com a colaboração dos pais e/ou 
responsáveis para que os participantes não 
faltem ao ensaio hoje de manhã. 

Desde já estão todos convidados a virem à 
noite também participar do culto conosco e 
prestigiar as crianças e adolescentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Será ministrada hoje, 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). 
 

Cantina do DAS 
Nosso Departamento de Ação Social 
promove hoje à noite, logo após o culto, 
uma cantina a fim de arrecadar fundos para 
as ações na área social da Igreja. 

Anote aí o cardápio: pastel de feira, nos 
sabores queijo e presunto; frango com 
requeijão; e carne. 

Valor: R$ 8,50 com um copo de refrigerante. 
 

Estudo Bíblico 
Na próxima quarta-feira, a série O trabalho 
de videira, que vem sendo ministrada pelo 
Dc. Rafael, será novamente suspensa. Dessa 
vez será em virtude da Semana de Oração. 

Se Deus quiser, o estudo bíblico será 
retomado 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! 
 
 

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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Semana de Oração 
Começará amanhã 
e se estenderá até 
sexta-feira, sempre 
às 19h30 em nosso 
templo. Segue 
abaixo a escala. 
Fique atento e participe! 

• Direção: Luciana Moraes (2ª); Cloves (3ª); 
Dca. Kelen (4ª); Pr. Albert (5ª); Flávia (6ª). 

• Recepção: Tony (2ª); Matheus (3ª); Dc. 
Rafael (4ª); Ladário (5ª); Dc. João Artur (6ª). 

 

Noite de Louvor e Adoração 
Será promovida pelo Ministério de Louvor 
da nossa Igreja, no próximo sábado, a partir 
das 19h. Reserve essa data e venha 
participar conosco! Esperamos você! 
 

Projeto Despertar para a Vida 
Haverá novo encontro no próximo domingo, 
no horário da Escola Dominical. Em 
decorrência 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. 
 

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. 
 

Retiro 2023 
Permanece disponível a vaga para área de 
alimentação do nosso próximo retiro, no 
período de 28/04 a 01/05, no Sítio Cata-

Vento. Interessados devem falar com o Pr. 
Albert. Lembre-se de efetuar o pagamento 
das parcelas até o dia 10 de cada mês, para 
que a comissão consiga executar suas 
tarefas. Havendo dificuldade, avise. 
 

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: Luzia Martins, 
Henrique, Irã, Dca. Carmozina, 
Jacqueline, Vanusa, Sra. Marlene (esposa 
do Sr. Miguel, despachante imobiliário 
contratado pela Igreja), Pr. Amaury 
Jardim, Sra. Jane (colega da Ana Lúcia), Sr. 
Adalberto (tio do Bonates). 

(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 Pr. Albert Dc. Rafael Dc. João Artur Dca. Izabel 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite 
Pr. Albert 

Semana de Oração no Templo (observe 
a escala neste boletim) 

Dca. Izabel 

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

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

Recepção Flaviane Dc. Rafael Dc. João Artur Flávia 
Intercessão (aos domingos, 

no gabinete) 
18h: Mary 

Ellen 
18h15: 

Luciana M. 
18h30: 

Luzia M. 
18h45: 
Creusa 

19h: Dca. 
Níceas 

19h15: 
Vanusa 

*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 

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 

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) 
 

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. 

 

 

mailto:diowende@gmail.com
mailto:aderson.santos.rocha@gmail.com
mailto:richardoliveira7391@gmail.com
mailto:lizcmattos@gmail.com

