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Casamento e Divórcio à Luz da 
Palavra de Deus (Mt 19.1-12) 

“É lícito ao marido repudiar a sua mulher 
por qualquer motivo?” (v. 3) 

A pergunta dos fariseus foi mais uma 
tentativa de embaraçar Jesus diante dos 
ensinamentos rabínicos da época a respeito 
do divórcio na lei judaica: (Dt 24.1-4). Na 
escola do sábio Shamai (50 a.C. — 30 d.C.), o 
divórcio e o novo casamento eram 
permitidos somente em caso de adultério. 
Mas para Hilel, doutor da Lei em Jerusalém 
no tempo do rei Herodes (“o Grande”), o 
divórcio era permitido por diversos motivos, 
inclusive por aqueles de pouca importância. 

A relevância do tema decorre da 
fragilidade da instituição da família, que vem 
se agravando com o tempo. Uma pesquisa 
não muito antiga do IBGE já apontou dados 
alarmantes sobre o assunto. Um terço dos 
casamentos no Brasil terminam em divórcio. 
Entre 1984 e 2016, os casamentos subiram 
17%, e os divórcios aumentaram 269% (580 
por dia!). A média dos casamentos no país 
não passa de 15 anos. Entre evangélicos, a 
taxa de divórcio é de 25%. 

A Palavra de Deus tem vários princípios 
sobre casamento e divórcio que podem nos 
orientar a respeito de nossas práticas 
conjugais e até mesmo sobre a intenção 
daqueles que pretendem contrair 
matrimônio. É muito importante atentar 
para a maneira como Deus enxerga o 
casamento e como o Senhor trata o divórcio. 

Vejamos três PRINCÍPIOS SOBRE 
CASAMENTO encontrados na Bíblia Sagrada. 
I) casamento é entre pessoas heterossexuais 
(Mt 19.4-5). A união homoafetiva pode ter 
respaldo na lei dos homens, mas é 
reprovada na Lei de Deus (cf. 1Co 6.9-10). II) 

casamento é monogâmico (Mt 19.5-6). 
Quem é casado não tem direito de manter 
um relacionamento extraconjugal (cf. Mt 
5.27-29 e 1Co 6.9). III) casamento é 
indissolúvel (Mt 16.6). Ele é comparado ao 
relacionamento entre Cristo e a Igreja (Ef 
5.22-29). Deus já se manifestou a respeito 
do seu repúdio ao divórcio (Ml 2.16). 

Agora, vejamos um PRINCÍPIO SOBRE 
DIVÓRCIO E NOVO CASAMENTO. Deus não 
deseja o divórcio, mas o admite em duas 
situações de exceção: a) infidelidade de um 
dos cônjuges (Mt 19.9; cf. Mt 5.32); e b) O 
cônjuge descrente abandona o que é crente 
(1Co 7.15). Sobre esse último caso, é bom 
esclarecer que “descrente” significa 
incrédulo, infiel (que não tem ou guarda sua 
aliança com Deus) e comparar com o que 
Paulo diz em 1Tm 5.8. 

Por fim, vejamos um PRINCÍPIO SOBRE 
QUEM JÁ SE DIVORCIOU E CONTRAIU UM 
NOVO CASAMENTO. Na Aliança do Calvário, 
somos convidados a nos arrepender e a 
receber perdão de Deus por todos os nossos 
pecados, inclusive o do divórcio fora dos 
casos permitidos por Deus. O único pecado 
imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito 
Santo (Mt 12.31-32). 

Casamento é algo muito sério aos olhos 
de Deus. Se você não está em condições de 
assumir esse compromisso, permaneça 
solteiro (Mt 19.10-12). Se você já se 
divorciou à revelia da Palavra de Deus e hoje 
se encontra numa nova relação conjugal, 
arrependa-se sinceramente e passe a viver 
de acordo com os princípios bíblicos. Se você 
está prestes a se divorciar, pense bem antes 
de fazer isso e saiba que o melhor remédio 
para uma briga de casal é o perdão mútuo, a 
conversão e mudança de postura. 
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Assembleia de Membros 
Ocorre hoje nossa Assembleia-Geral 
Ordinária, a partir das 9 h, em nosso templo, 
para tratar dos assuntos contidos na pauta 
divulgada previamente e afixada no nosso 
quadro de avisos. Convém ressaltar o que se 
segue, de acordo com nossas normas 
internas: 

Art. 28. São deveres dos membros: 
(...) 
VII. Ser assíduo aos cultos, às Assembleias e 
a outras atividades públicas e regulares da 
Igreja. 
(...) 
Art. 41. A condição de membro desta Igreja 
será perdida automaticamente nas 
seguintes situações, cabendo ao presidente 
registrar o desligamento em ata de 
Assembleia-Geral: 
(...) 
IV. Por falta a três Assembleias-Gerais 
consecutivas sem motivo justificável 
informado por escrito ao Corpo de Oficiais 
Eclesiásticos. 
(...) 
Art. 44. Só terão direito de participar das 
Assembleias-Gerais e contar para fins de 
composição de quórum os membros maiores 
de 18 anos, civilmente capazes e desde que 
não se encontrem sob restrição de direitos 
nos termos deste Estatuto ou do Regimento 
Interno. 
§ 1º. É assegurado aos membros descritos no 
caput deste artigo o direito de encaminhar 
ao presidente assuntos de interesse da Igreja 
para fins de elaboração das pautas das 
Assembleias-Gerais. 
 

Escola Dominical 
Em virtude da realização da assembleia, hoje 
as aulas estão suspensas. No próximo 
domingo, Deus permitindo, elas serão 
retomadas. Venha estudar a Bíblia conosco! 

Bazar 
Parabéns à UAF 
pela realização 
do bazar que 
ocorreu ontem. 
Que Deus 
fortaleça nossas 
irmãs e 
recompense todos aqueles que cooperaram 
com a realização de diversas formas. 
 

Noite das Delícias 
Sim, é isso mesmo: vai ser uma delícia a 
nossa noite hoje! Após o culto noturno, uma 

variedade de 
coisas gostosas 
estará à sua 
disposição para 
você saborear 
acompanhado da 
sua amada 

família. Procure a 
Dca. Carmozina para mais informações. 
Venha e participe conosco! 
 

Manhã de Consagração 
Na próxima terça-feira, às 8h, no templo da 
Igreja, ocorrerá mais uma manhã de 
consagração sob a liderança da Dca. Izabel. 
O momento 
será destinado à 
oração e à 
consagração de 
vidas que 
desejarem se 
juntar a nós 
para buscar a 
Deus com 
sinceridade de coração. Reflita:“E 
perseveravam na doutrina dos apóstolos e 
na comunhão, no partir do pão e nas 
orações” (Atos 2:42). 
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Estudo Bíblico 
Ocorrerá na 
próxima quarta-
feira, às 19h30. 

Daremos 
continuidade à 
série de estudos 
chamada A 

Doutrina da Aplicação da Redenção. O tema 
da aula 3 é Regeneração. Eis o nosso alvo: 

compreender o que significa “nascer 
de novo”. 

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

Jovens e Adolescentes 
A UMEC e a UAC estão com a 
responsabilidade de conduzir o culto da 
próxima sexta-feira. Programem-se para 
isso. Nosso Deus merece o melhor de nós. 
Meditem: “Jovens, eu vos escrevi, porque 
sois fortes, e a palavra de Deus permanece 
em vós, e tendes vencido o Maligno” (1 João 
2:14). 
 

Redes Sociais 
É com alegria que 
chegamos a mais uma 
rede social: o Instagram. 
Nela também serão 
comunicados nossos 
eventos, novidades, fotos 
e vídeos. Ajude-nos a divulgar e a alcançar 
ainda mais vidas com a Palavra de Deus. 
"Servi ao Senhor com alegria; e entrai diante 
dele com canto." (Salmo 100:2). Clique em 
IEC Soteco e confira! 
 

Pr. Richard 
Acompanhe os relatórios sobre as atividades 
do Pr. Richard e da sua família na Hungria 
por meio dos arquivos enviados por ele e 

compartilhados pelo Pr. Albert no grupo dos 
membros da Igreja no WhatsApp. Caso você 
não tenha acesso ao grupo e deseje ler as 
informações, fale diretamente com o pastor 
Albert. 
 

 
• Pela Luíza, uma criança de 5 anos que está 

com sua saúde muito debilitada. 

• Pela saúde da Sra. Maria Cardoso (do RJ, 
mãe do Tony). Ela já está bem melhor, de 
acordo com as últimas informações. 
Porém ainda carece de cuidados. 

• Pela saúde do Sr. Paulo (pai do Carlinhos), 
com debilidades no funcionamento do 
coração. 

• Pela saúde do Sr. Lucas (pai da Sidneia). 

• Pela saúde da Sra. Lamir (irmã de um tio 
do Bonates), em virtude de complicações 
no fígado. Está fazendo hemodiálise. 

• 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). 

• Pelo Pb. Cléber, sua família e seus estudos 
(IEC Vale Encantado). 
 
 
 

Siga-nos nas redes sociais e compartilhe! 
 

   
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco  

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=12vdlu7y8n79f&utm_content=l3hzi9i
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. Marina Dca. Níceas Dc. Rafael Dca. Izabel 

Dirigente da manhã Assembleia   Ládário 

Dirigente da noite Ana Lúcia 
Pr. Albert UMEC/UAC 

Pb. Pedro Júnior 

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

Oper. de multimídia* Ana Luíza Guilherme Vívian Guilherme 

Recepção Dca. Izabel Ladário Dc. João Artur Sidneia 
Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 18h: Márcia 

18h15: 
Mariza 

18h30: 
Tony 

18h45: 
Bráulio 

19h: Lucas 
Salino 

19h15: 
Guilherme 

*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) 

Fevereiro 
21 9h Assembleia-Geral Ordinária 

23 8h Consagração (Dca. Izabel) 

Março 

1º a 5 19h30 Semana de Oração 

6 18h Escola Bíblica na praia (DERP) 

7 18h Culto com Santa Ceia 

8 - Dia Internacional da Mulher 

9 8h Consagração (Dca. Izabel) 

13 
- Dia do Adolescente Congregacional 

19h Noite de louvor e adoração (Ministério de Louvor) 
 

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 

11 Dca. Marina 

12 Dc. João Artur 

14 Iran 
16 Dca. Regina 

18 Djalma 

21 Lourdes 

28 Luzia Martins 

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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