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A censura de Jesus 
contra seus opositores 

(Mt 23.1-39) 

“Na cadeira de Moisés, se assentaram os 
escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, 
tudo quanto eles vos disserem, porém não 
os imiteis nas suas obras; porque dizem e 

não fazem.” (vs. 2-3) 

Os fatos narrados ainda aconteceram 
na terça-feira da Semana da Paixão. Jesus 
pronunciou sua condenação aos líderes 
religiosos que não o reconheceram como o 
Messias do Antigo Testamento. Ele 
denunciou a falsa religião deles, que 
contaminava a população e se apoiava no 
seguinte tripé: I) coisas externas, mas sem 
nenhum conteúdo consistente; II) na 
obsessão por números, costumes e 
tradições, mas sem nenhuma valorização da 
piedade e do verdadeiro espírito da lei das 
Sagradas Escrituras; III) honra, prestígio e 
orgulho pessoal, mas sem qualquer 
preocupação com a justiça e o socorro ao 
próximo. 

Diante de tudo isso e a partir dessa 
censura de Jesus contra seus opositores, 
Mateus nos revela um Cristo que sofre, 
lamenta e chora pela cegueira espiritual do 
seu povo. “Quando se aproximou e viu a 
cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: ‘Se 
você compreendesse neste dia, sim, você 
também, o que traz a paz! Mas agora isso 
está oculto aos seus olhos. Virão dias em que 
os seus inimigos construirão trincheiras 
contra você, e a rodearão e a cercarão de 
todos os lados. Também a lançarão por 
terra, você e os seus filhos. Não deixarão 
pedra sobre pedra, porque você não 
reconheceu o tempo em que Deus a 
visitaria’” (Lucas 19.41-44 NVI). 

O discurso de Jesus pode ser dividido 
em três seções. O que podemos destacar e 
aprender em cada uma delas? Vejamos! 

Jesus se dirige ao povo e aos seus 
discípulos (vs. 1-12). Ele caracterizou os 
escribas e fariseus (vs. 1-7): a) eram 
incoerentes, pois ensinavam o que não 
praticavam; cobravam, mas não davam o 
exemplo (vs. 3-4); b) eram orgulhosos, 
prepotentes e vaidosos, pois a motivação 
deles era o prestígio pessoal, e não a gloria 
de Deus (vs. 5-7); c) ele advertiu seus 
discípulos a não imitá-los e, ao contrário 
deles, a servir uns aos outros (vs. 8-12). 

Jesus direciona sua fala para os 
escribas e fariseus (vs. 13-37): Ele os chama, 
por 7 vezes, de “hipócritas”. Escribas e 
fariseus eram tão prejudiciais ao povo que 
afastavam as pessoas da Palavra de Deus 
com seu próprio sistema de regras e 
costumes (vs. 13 e 15). Escribas e fariseus 
eram assassinos e o fim deles seria a 
eternidade longe de Deus (vs. 29-36). 

Jesus expressa seu lamento sobre 
Jerusalém (vs. 37-39). Por que o rejeitaram 
como Salvador e o matariam dentro de três 
dias, a glória de Deus estava sendo retirada 
deles. E o castigo divino estava a caminho: a 
destruição da cidade ocorreu em 70 d.C. 

Não sejamos hipócritas como escribas e 
fariseus. Que nossa religião seja aquela que 
agrade a Deus (Tg 1.26-27). Que possamos 
reconhecer Jesus como Messias. 
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Atividades Presenciais 
A partir da próxima quarta-feira, nossos 
cultos das quartas e sextas-feiras também 
serão retomados de forma presencial. O 
pastor solicita a atenção de todos quanto às 
escalas. Os impedimentos podem ser 
comunicados a ele previamente, para que 
haja reação em tempo hábil e os serviços da 
Igreja não sejam prejudicados. 
 

Reforçando (I) 
Algumas orientações devem ser reforçadas 
para que possamos nos reunir no templo e, 
juntos, cultuarmos o nosso Deus. 
1) O uso de máscara é obrigatório, não 
venha para o culto sem ela. Se houver algum 
incidente com a sua durante o culto, a Igreja 
poderá disponibilizar outra para você. 
2) A utilização de álcool 70% e a 
disponibilização dele na porta principal do 
templo e, de forma estratégica, em outros 
ambientes da Igreja também são essenciais. 
Além disso, os banheiros devem ter sabão 
líquido para a assepsia das mãos. 
3) O aparelho de aferir temperatura de 
todos os que adentram o templo deve ser 
usado diligentemente em nossos cultos. 
4) Por enquanto também devemos observar 
as marcações indicadas nos bancos, pois 
isso foi feito em virtude das medidas 
restritivas exigidas pelas autoridades locais. 
A exceção é para grupos familiares. Os 
demais devem se empenhar e colaborar 
para o bem comum. 
5) Avisos sobre sintomas e precauções a 
respeito da covid-19 devem permanecer 
afixados nos locais previamente indicados, 
bem como sobre a capacidade atual de 
presença nos cultos: 45. 
 

Reforçando (II) 
A fim de cumprirmos as recomendações 
acima, reforço o que se segue: 

1) A Diretoria deve permanecer atenta para 
não deixar faltar na Igreja os itens de 
assepsia, os avisos, as marcações nos bancos 
e o medidor de temperatura (com pilha). 
2) O Corpo de Oficiais também deve se 
manter alerta quanto às recomendações 
anteriores e intervir sempre que for 
necessário, visando ao bem comum. 
3) Os irmãos escalados para o serviço de 
recepcionista devem cumprir suas funções 
tanto de manhã quanto à noite. A falta ou o 
atraso no cumprimento de suas tarefas 
prejudica a Igreja naquilo que ela precisa 
realizar. Quem não puder comparecer ao 
culto avise isso antecipadamente por favor. 
4) As demais pessoas devem manter a 
disciplina consciente para o bem de todos. 
 

Assembleia de Membros 
Ocorrem hoje as Assembleias-Gerais 
Extraordinária e Ordinária, conforme editais 
de convocação afixados previamente no 
quadro de avisos. Em virtude da suspensão 
das atividades presenciais em abril, assuntos 
importantes tiveram que ser postergados e 
carecem do devido tratamento. A falta a três 
Assembleias-Gerais consecutivas sem 
motivo justificável informado por escrito ao 
Corpo de Oficiais Eclesiásticos possibilita a 
perda automática da condição de membro 
desta Igreja, cabendo ao presidente 
registrar o desligamento em ata de 
Assembleia-Geral (inciso IV do artigo 41 do 
Estatuto). 
 

Escola Dominical 
Hoje, em virtude das assembleias de 
membros que ocorrem na Igreja, as aulas 

estão suspensas. Porém 
serão retomadas no 
próximo domingo. Fique 
atento e participe conosco. 
Traga sua família! 
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Estudo Bíblico 
Ocorrerá na 
próxima quarta-
feira, às 19h30, de 
forma presencial e 
também on-line. 
Daremos 
continuidade à série A Doutrina da 
Aplicação da Redenção. O tema da aula 7 é 
Santificação. Nosso alvo: 

avançar em direção à maturidade 
cristã, tornando-nos mais parecidos 

com Cristo. 

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

Culto de Oração 
Na próxima sexta-feira, 
retomaremos também 
nosso culto de oração de 
forma presencial. Nesse 
dia, a UAF estará 
responsável pela direção 
dele. Convém lembrar 
que a direção do culto 

será das irmãs, mas ele é uma atividade da 
Igreja e, portanto, a participação dos demais 
membros é esperada naturalmente, 
inclusive com o exercício dos demais 
serviços e dons. 
 

Israel 
A Bíblia manda-nos orar pela paz de 
Jerusalém. Não nos manda julgar Israel, mas 
orar por aquele povo escolhido de Deus e 
por sua Capital. Observe: “Orai pela paz de 
Jerusalém! Sejam prósperos os que te 
amam. Reine paz dentro de teus muros e 
prosperidade nos teus palácios. Por amor 
dos meus irmãos e amigos, eu peço: haja paz 
em ti! Por amor da Casa do Senhor, nosso 

Deus, buscarei o teu bem” (Sl 122.6-8 – 
Extraído do Boletim Dominical nº 21/21, de 
16 de maio de 2021, da IEC Brasília). 
 

Vacinação em Vila Velha 
Quem ainda não fez seu agendamento pode 
fazer isso por meio do link 
https://vacina.vilavelha.es.gov.br/#/. A 
página abaixo será aberta. Então, basta 
seguir as orientações do próprio site. 

 
 

Cantinho da Oração 
“E tudo o que pedirem 
em oração, se crerem, 
vocês receberão.” 
(Mt 21.22). 
 

• Pela saúde do Arthur (4 anos), que foi 
diagnosticado com leucemia, e pelo 
fortalecimento dos seus pais: Alisson e 
Daiane. 

• Pela saúde do Sr. Lucas (pai da Sidneia), 
que está na iminência de passar por uma 
cirurgia. 

• Pela saúde da Dca. Regina (diabetes) e sua 
família. 

• Pela vida espiritual dos adolescentes da 
Igreja, para que sejam fortalecidos. 

Siga-nos nas redes sociais e compartilhe! 
 

   
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco  

https://vacina.vilavelha.es.gov.br/#/
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. Kelen Dc. José Francisco Dca. Níceas Dc. Rafael 

Dirigente da manhã Assembleia   Ladário 

Dirigente da noite Luís Eduardo 
Pr. Albert UAF 

Bruna 

Pregador(a) da noite Pr. Albert Pb. Pedro Júnior 
Oper. de som* Lucas/Djalma Djalma/Lucas Lucas/Djalma Djalma/Lucas 

Oper. de multimídia* Vívian Ana Luíza  Vívian 

Recepção Catrinque Dc. José Francisco Saturnino Dca. kelen 
Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 18h: Tony 

18h15: 
Bráulio 

18h30: 
Guilherme 

18h45: 
Saturnino 

19h: 
Sidneia 

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) 

Maio 16 9h Assembleia de Membros 

Junho 

3 - Corpus Christi 

6 18h Culto com Santa Ceia 

7 a 11 19h30 Semana de Oração 

12 

- Dia dos Oficiais UIECB 

- Dia dos Namorados 

19h Noite de Louvor e Adoração (ASMUC) 

13 
- Domingo Missionário 

19h30 Cantina (DEM) 
 

ANIVERSARIANTES DE MAIO 

4 Flávia Cristina 

5 Paulo Bonates 

9 Marcela 
13 Luís Eduardo 

17 Manuela 

18 Millena (neta do Ladário e da Dca. Izabel) 

19 Dca. Kelen 

22 
Nicoly 

Luzia Tolentino 

24 Ana Luíza 
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). 

Pb. Francisco Cléber: IEC Vale Encantado-ES (tel.: (27) 99607-0268). 
 

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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