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Cuidado com a hipocrisia (Mt 16.5-12) 
É preciso ressaltar do que e de quem o Senhor está falando. O versículo 12 nos ajuda a 

entender que Jesus Cristo, ao contrário do que pensaram os discípulos que estavam com ele, 
não se referia a uma espécie de fermento propriamente dito, ou seja, não era aquela substância 
que os padeiros e as donas de casa usam para fazer pão, bolo e pizza. O Filho de Deus fazia 
alusão à “doutrina” dos saduceus e dos fariseus. Uma doutrina é um conjunto de princípios em 
que um sistema religioso, político ou filosófico está baseado. Em Lc 12:1, Jesus é mais 
contundente e classifica o fermento dos fariseus de “hipocrisia” (fingimento, falsidade). 

Mas quem eram os saduceus e os fariseus contra os quais o Senhor precaveu seus 
discípulos? Aquelas pessoas representavam dois grupos religiosos. Algumas características 
eram comuns entre eles; outras, porém, eram diferentes. Em At 23:6-8 a Bíblia nos revela que 
os saduceus não criam na ressurreição (cf 1Co 15:14, 17 e 20), nem em espírito, nem em anjos, 
ao contrário dos fariseus, que criam em tudo isso. Os fariseus eram mais rigorosos quanto à 
obediência à lei de Moisés e a outros rituais e costumes. A pesar das diferenças que havia entre 
eles, tanto o grupo dos saduceus quanto o dos fariseus compunham o Sinédrio – que era uma 
espécie de tribunal que se ocupava com as questões religiosas de Israel. Jesus, antes de ser 
crucificado, foi preso, julgado e sentenciado por interferência direta desse tribunal (cf. Mt 26:3-
4, 57 e 59; 27:1-2). Os dois grupos exerciam grande influência política e religiosa na sociedade 
daquela época. Outra coisa que tinham em comum era disposição para contestar os 
ensinamentos e a autoridade do Senhor Jesus. Interessante que, quando se tratava de fazer 
oposição a Cristo, os saduceus e os fariseus se tornavam aliados. 

Quando se trata de contestar a Bíblia, pessoas de diferentes credos e até aquelas que não 
têm uma religião declarada se unem com essa finalidade (cf. 2Tm 3:16-17). Então, agora fica 
mais fácil entender qual era o alerta que Jesus estava fazendo aos seus discípulos. Jesus estava 
dizendo que o maior perigo que os discípulos podiam enfrentar vinha daquelas pessoas que 
diziam amar a Deus, mas estavam determinados a seguir a sua própria religião. 

É perigoso acreditar que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões nos 
possibilitam comunhão com o Senhor. Isso não é verdade, de acordo com as Escrituras! Há 
muita coisa sendo ensinada erradamente por aí. O princípio que deve ser observado está 
fundamentado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Em sua religião, o que se ensina sobre ele? 
Acredita-se que realmente Jesus é Deus, é eterno, veio em carne, morreu, ressuscitou e voltará 
para reinar gloriosamente com sua Igreja? Sua religião leva você a prestar culto a quem? Ela o 
leva a reconhecer Jesus como Senhor sobre tudo e sobre todos? Leva-o a aceitar o sacrifício 
dele como a única forma de expiar o pecado e redimir o pecador? As respostas identificarão se 
nossa religião tem ou não algum valor para Deus. Leia o que diz a Palavra sobre Jesus: “Deus o 
exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome; para que ao nome de Jesus 
se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua 
confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai” (Fp 2:9-11). 

Fique atento e tenha cuidado, pois muitos enganadores, hipócritas têm surgido por aí. 
Previna-se contra eles, consultando a Bíblia sagrada quanto a tudo o que ensinam.   
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União de Homens 
Também já está trabalhando. Nossos irmãos 
têm procurado se reunir nas tardes de 
domingo e já marcaram o primeiro culto nos 
lares: 16/03, às 19h30, na casa do Dc. Luiz. 
Anote essa data. Fique atento às próximas 
convocações. 
 

União Feminina 
Está a pleno vapor! Nossas irmãs deram início 
aos trabalhos de 2017 no domingo passado. 
Além de discutirem o planejamento para os 
próximos encontros, confraternizaram-se 
com um delicioso lanche da tarde. As fotos 
foram compartilhadas no WhatsApp e no site 
da igreja. 
 

Dia Internacional da Mulher 
A UAF convida você para o culto de gratidão a 
Deus alusivo ao Dia Internacional da Mulher, 
que ocorrerá no dia 10/03, às 19h30, em 
nossa igreja. A preletora será nossa irmã 
Margarida. Eis o tema: “Mulheres com o bom 
perfume de Cristo”, baseado em 2Co 2.15. 
Detalhe: quem puder, venha com uma peça 
de roupa rosa. 
 

Agradecimento 
A igreja agradece aos irmãos que se 
disponibilizaram para limpar as salas da 
antiga casa pastoral na última sexta-feira, 
após o estudo bíblico. Que o Senhor os 
fortaleça e os recompense. Em breve, a igreja 
fará melhorias no local para acomodar 
adequadamente algumas classes da Escola 
Dominical. Mas enquanto isso não acontece, 
as classes já podem se reunir nas salas e os 
Departamentos e as Uniões também podem 
utilizar o ambiente para suas reuniões. Pouco 
a pouco, vamos ocupando os espaços que o 
Senhor deu à igreja. 
 
 

Faxinão na Cozinha 
Foi adiado para o próximo sábado, a partir das 
8h. Após a limpeza e arrumação do local, 
providenciaremos a dedetização do 
ambiente, que será observada 
periodicamente. Se você puder, junte-se a 
nós e venha dar aquela forcinha! 
 

Departamento Infantil 
Convida todos os dirigentes/auxiliares do 
culto infantil noturno e professores da Escola 
Dominical para uma reunião de 
confraternização e de orientações sobre as 
atividades do Departamento em 2017, às 18h. 
 

Glórias a Deus! 
Obtivemos a informação de que a Sra. 
Cláudia, irmã da Paulinha, recebeu alta 
médica e está em casa. Mas continuemos 
orando pelos resultados dos próximos 
exames e do parto, que está previsto para o 
início de março. 
 

Avanço Missionário 
Está marcado para acontecer nos dias 21 a 
23/04, em Aracruz. Durante a reunião da 
ARCCA, ficou estabelecida a taxa de R$ 30,00 
para alimentação durante todo o evento. 
Nossa igreja está incentivando a participação 
dos membros. Se você tem interesse em ir, dê 
seu nome à Dca. Izabel. Estamos estudando a 
melhor maneira de atendermos os 
interessados. 
 

Programação da Igreja 
Não custa nada lembrar a programação da 
igreja durante o período de carnaval: hoje 
nossa Escola Dominical funciona 
normalmente, a partir das 9h. O culto noturno 
foi antecipado para 18h, conforme acertado 
na última assembleia. Na quarta-feira, haverá 
oração no templo, às 19h30. Não esqueça. 
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Filemom 
O pastor finalizou, na última sexta-feira, o 
estudo sobre a carta de Paulo a Filemom. 
Agora, ele vai retomar o estudo sobre Sinais 
de uma igreja viva, que foi iniciado durante o 
recesso da Escola Dominical. Ainda restam 
três pontos que o pastor precisa abordar: “O 
Espírito e a Palavra”, “Imagens de uma igreja” 
e “Modelos de ministérios”. 
 

Apoio ao CM de Aracruz 
Atendendo à necessidade do campo e o que 
foi tratado na última reunião da Junta 
Regional, o Pr. Albert, o Pb. Pedro Júnior e 
outros pastores da ARCCA se voluntariaram 
para auxiliar o CM de Aracruz, em regime de 
escala, até que uma resolução definitiva seja 
tomada. Contamos com a compreensão da 
igreja. 
 

Motivos de Oração 
 Pela saúde do Cleyton, irmão do Pr. Albert. 

 Pela Noemi, pela Rosêngela e pelo Pr. 
Sérgio, membros da mesma família e 
nossos irmãos em Cristo, os quais 
enfrentam problemas de saúde. 

 Pelos irmãos que estão ausentes da igreja, 
para que retornem ao convívio regular com 
o Corpo de Cristo e sejam fortalecidos. 

 Pelos Departamentos e Uniões da igreja; 
pois, quando resolvemos avançar naquilo 
referente ao Reino de Deus, certamente 
desagradamos o inimigo das nossas almas. 
Ele não fica satisfeito. 

 Pelo estado do Espírito Santo. 

 Pelo CM de Aracruz. 
 

Nossas Leis e Doutrinas 
SÍNTESE DOUTRINÁRIA DA UNIÃO DAS 

IGREJAS EVANGÉLICAS CONGREGACIONAIS 
DO BRASIL1 

Dom de Variedade de Línguas 

“Cremos na contemporaneidade do dom 
de variedade de línguas, as quais podem 
ser de natureza idiomática ou inteligível 
(estrangeira) e ininteligível (estranha).” 

Nossa crença na contemporaneidade 
desse dom tem o fundamento exposto abaixo 
e obedece às orientações colocadas a seguir: 

Argumentos a favor da contemporaneidade 

 Não é conclusiva a hermenêutica que 
se faz de 1 Coríntios 13:8-13, declarando-se 
que o dom, junto ao de “ciência” e ao de 
“profecia” teriam natureza temporária, 
deixaram de ter vigência em um determinado 
momento dentro do período de atuação da 
Igreja. 

 Se o propósito primordial dos dons 
espirituais é o serviço e a edificação da Igreja, 
enquanto ela cumpre seu ministério e 
necessita ser edificada, todos os dons estão 
em vigência. 

 No tempo que convém, conforme a 
decisão soberana do Espírito, qualquer dom 
pode ser concedido. 

 A omissão do dom de variedade de 
línguas nos versículos 9-13 pode ser 
entendida como um recurso estilístico, 
igualmente usado por Paulo ao levantar as 
hipóteses contidas nos versículos 1 a 3. Neles 
Paulo omite vários dons; todos eles, porém, 
são menos importantes que o amor. 

 Consequentemente, o verbo 
“pausontai” (1 Coríntios 13:8), traduzido por 
“cessarão” não tem a alegada força para 
determinar que o dom deixaria de ser 
concedido ainda dentro do período 
apostólico. Leve-se em conta que o propósito 
de Paulo, em 1 Coríntios 13, não é definir o 
tempo de vigência de qualquer dom 
espiritual, e sim exaltar a dádiva do amor. 

(continua no próximo boletim) 

                                                 
1 Fonte: http://uiecb.com.br/a-uiecb/doutrina/sintese-doutrinaria/, com adaptações. Acesso em 14/1/2014. 
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã DET – – DET 

Dirigente da noite Pb. Cabral Dc. Luiz Pr. Albert Pr. Albert 

Pregador(a) da noite Pr. Albert – – Pr. Albert 

Oper. de som* Carlinhos/Gilmar Lucas Salino Lucas Salino Carlinhos/Gilmar 

Oper. de multimídia.* Paulo Bonates – Aline Aline 

Recepção Dc. João Artur Ladário José Francisco Dca. Kelen 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

18h00: Dca. Izabel 18h15: Williana 18h30: Marina 

18h45: Luciana Moraes 19h00: Nasser 19h15: Ana Rosa 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

OFÍCIOS 
Domingo Segunda-Feira Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

EBD: 9h 
Culto: 19h30 

Reunião dos 
Adolesc.: 19h30 

Oração no Templo: 
19h30 

Estudo Bíblico: 
19h30 

Ensaio do Ministério 
de Louvor: 16h 

Semana de Oração no Templo: toda primeira semana completa de cada mês. 
 

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

Mês Dia Horário Evento 

Março 

4 18h Confraternização do Departamento Infantil 

5 19h30 Culto com Santa Ceia 

6-10 19h30 Semana de oração no templo 

10 19h30 Culto (Dia Internacional das Mulheres – resp. UAF) 

11 
- Dia do Adolescente Congregacional (2º sábado) 

19h Aniversário do Henrique na igreja 

12 19h30 Culto de gratidão pelo Dia do Adolescente Congregacional (resp.: UAC) 

18 19h30 Culto de gratidão a Deus pelos 60 anos da IEC Soteco 

19 

9h Dia da Escola Bíblica Dominical (3º domingo) 

19h30 Culto de gratidão a Deus pelos 60 anos da IEC Soteco 

- Domingo missionário 

Abril 2 19h30 Culto com Santa Ceia 

 3-7 19h30 Semana de oração no templo 
 

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 

28 Luzia Martins 

ANIVERSARIANTES DE MARÇO 

3 Ladário e Dca. Izabel (casamento) 

5 
Lisy Anne 

Evylin 

11 Henrique 

13 Luciana Moraes 

14 Wanderson Bernardino 

21 Jacqueline 

22 Maria Luíza 

30 Alice Cândida 
 

(Fale com as secretárias da igreja caso seu nome não 
esteja relacionado entre os aniversariantes do mês.) 

ACONSELHAMENTO PASTORAL 

Domingo 
Gabinete: após a EBD; a partir de 
18h15; e após o culto noturno. 

Sexta 
Gabinete: a partir de 18h15; e após o 
estudo bíblico. 

Sábado 
Gabinete: em horário a combinar. 
Visitas: em horário a combinar. 

Outros 
dias 

Conforme sua necessidade. Anote os 
contatos: (27) 99781-8387, (61) 
99271-0472 (WhatsApp) e 
albert.iglesia@hotmail.com. 

 
 
 
 
 

Visitante, seja bem-vindo! Sua presença é um 
prazer. Volte sempre. 

mailto:albert.iglesia@hotmail.com

