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Liderança à luz da Bíblia 

“Nomeiem juízes e oficiais em todas as 
cidades que o Senhor, seu Deus, lhes der 
entre as suas tribos, para que julguem o 

povo com justiça” (Dt 16:18). 

Moisés precisou nomear outros líderes 
com a finalidade de o ajudarem a 
administrar as questões relativas ao povo. 
Em Dt 1.13, lemos a seguinte diretriz: 
“Escolham homens sábios, inteligentes e 
experimentados, segundo as suas tribos, 
para que eu os ponha por chefes de vocês”. 
John MacArthur explica que os juízes “eram 
as pessoas que julgavam as questões e 
aplicavam a lei”. Já os oficiais “eram os 
líderes subordinados de várias espécies” 
(Bíblia de Estudo MacArthur, Sociedade 
Bíblica do Brasil, 2010, pág. 253). 

Esses tais homens tinham uma 
importante tarefa e por isso precisavam 
desempenhá-la com diligência. Deveriam 
julgar o povo “com justiça”, estavam 
proibidos de “torcer a justiça”, “tratar as 
pessoas com parcialidade” e “aceitar 
suborno” (Dt 16.19). Havia uma promessa 
divina a respeito do exercício adequado 
dessa função: “Sigam a justiça, somente a 
justiça, para que vivam e herdem a terra que 
o Senhor, seu Deus, lhes dá” (v. 20). 

Diante do exposto, podemos assimilar 
esses princípios e aplicá-los atualmente em 
pelo menos dois ambientes distintos: dentro 
da igreja e fora dela também. No primeiro 
caso, temos alguns paralelos da intenção de 
Deus para sua igreja, por exemplo, em At 
6.1-6 (a instituição de diáconos) e Tt 1.5-9 
(ordenação de presbíteros). Essas pessoas 
têm a incumbência de liderar a igreja, 
administrá-la, instruí-la. É óbvio que 
precisam contar com a cooperação e a 

compreensão dos demais membros, 
inclusive de outros líderes designados em 
outras áreas específicas, pois uma igreja 
dividida não prevalece (Mt 12.25). Todavia 
devem fazer isso conforme as prescrições da 
Palavra do Senhor! E cai por terra aquela 
insistente tentativa de fazer da igreja um 
lugar neutro, em que qualquer um pode 
fazer qualquer coisa de qualquer forma. Não 
é assim na Bíblia, nem no AT, nem no NT. 
Existem parâmetros que precisam ser 
observados também no meio do povo de 
Deus, até com mais rigor em alguns casos. 

Fora do ambiente eclesiástico, Deus 
ainda se preocupa com a ordem, a moral, a 
ética, a justiça e o direito no mundo que ele 
mesmo criou. Uma expressão desse cuidado 
pode ser notada, por exemplo, em Rm 13.1-
7. A passagem é bem extensa para ser 
reproduzida integralmente aqui. 
Mencionarei apenas dois versos dela: 
“Porque os magistrados não são para temor, 
quando se faz o bem, e sim quando se faz o 
mal. Você quer viver sem medo da 
autoridade? Faça o bem e você terá louvor 
dela, pois a autoridade é ministro de Deus 
para o seu bem. Mas, se você fizer o mal, 
então tenha medo, porque não é sem 
motivo que a autoridade traz a espada; pois 
é ministro de Deus, vingador, para castigar 
quem pratica o mal” (vs. 3-4). 

A questão crucial talvez seja se, de fato, 
temos ou não pessoas investidas nesses 
cargos que realmente desempenham suas 
funções “com justiça”, sem “tratar as 
pessoas com parcialidade” e contrárias a 
“aceitar suborno” (seja este de que natureza 
for). Não podemos generalizar, mas 
devemos tentar separar o “joio” do “trigo”, 
para que vivamos melhor aqui na terra. 
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Projeto Nílson Braga 
Na terça-feira passada, um pequeno grupo 
de irmãos desta Igreja pôde representá-la 
em visita ao local do próximo PNB, na Serra. 
Por meio do Pr. Albert, da Flávia, do Ladário, 
da Dca. Izabel, do Dc. João Artur e da irmã 
Luzia Martins a IEC Soteco teve a satisfatória 
oportunidade de contribuir minimamente 
com o avanço do Reino de Deus em terras 
capixabas. Foi um período muito edificante 
passado junto a irmãos que nem 
sonhávamos em conhecer. Pessoas simples 
e, ao mesmo tempo, preciosas para o 
Senhor. Pessoas que abdicaram da 
comodidade de seus lares e famílias (vieram 
da Bahia) para se doarem na obra de Deus. 
Agradecemos a Deus e ao Pr. Arão por 
permitirem que nossa Igreja participasse 
desse projeto. Que o Senhor abençoe todo o 
seu povo! 

• Os irmãos que estão trabalhando durante 
as obras do projeto também precisam de 
doações de alimentos para a composição 
do cardápio a ser servido diariamente. 

• É possível contribuir em espécie por meio 
de depósito bancário: Caixa Econômica 
Federal – Ag. 1034-1 – C/C.: 22205-5 – PIX: 
041.836676-40 (CPF). 

• Ou ainda: Bradesco – Ag. 0436 – C/C 
452.313-0 – PIX: pnb199@uiecb.com.br 
(e-mail). 

• Um valor diário (taxa) está sendo 
estudado pela coordenação do PNB para 
viabilizar a participação dos que residem 
na região do projeto e efetivamente não 
poderão estar envolvidos nele durante 
todos os dias e de forma integral, mas 
pretendem participar de alguns 
momentos e/ou atividades. Aguarde! 

Enfim, como você pode contribuir? Já 
pensou nisso? Sua participação é importante 
para a realização do PNB. 

Assembleia de Membros 
Ocorre hoje, 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 mencionado. 
 

Escola Dominical 
Está suspensa nesta manhã em virtude da 
realização da assembleia de membros. As 
aulas serão retomadas no próximo domingo, 
se Deus quiser. Fique atento! 
 

Estudo Bíblico 
Na próxima quarta-feira, às 19h30, daremos 
início a mais uma série de estudos bíblicos: 
O trabalho de videira. 

Na verdade, trata-se do módulo 2 do 
programa do curso: Uma igreja 
simplesmente discipuladora. 

Anote aí: Aula 1 – Projeto Videira. 

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. 
O Pr. Albert 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. 
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Sylvio 
Nosso irmão precisa trazer sua mudança do 
RJ para cá, onde passou a residir. Para isso 
precisa também da nossa ajuda, a fim de 
compor o valor cobrado pelo frete. A mobília 
dele está na IEC Santíssimo (RJ) aguardando 
ser retirada. Anote aí os dados para você 
contribuir: banco Bradesco, agência 1453-2, 
conta corrente 1024612-1. PIX: 
594.915.157-72 (CPF). 
 

Santa Ceia 
Será ministrada no próximo domingo, 
durante o culto noturno. O Dc. Rafael 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). 
 

Projeto Despertar para a Vida 
Tema: Uma vida agradável a Deus. Texto 
Motivacional: “E não vivam conforme os 
padrões deste mundo, mas deixem que Deus 
os transforme pela renovação da mente, 
para que possam experimentar qual é a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus” 
(Romanos 12:2). Orientadora: Selma. 
Público-Alvo: juniores, pré-adolescentes e 
adolescentes. Coordenação: DERP. Início: 
10/07/2022. Conteúdo: 

1. O despertar para a vida: 
a) Adolescência sem crise; 
b) Fatores biológicos, psicológicos, 

espirituais e intelectuais. 

2. Puberdade e sexualidade: 
a) Esporte, alimentação e meditação. 

3. Distúrbios de conduta: 
a) Mentiras; 
b) Desobediência; 

c) Agressividade; 
d) Inveja; 
e) Egocentrismo; 
f) Insegurança (baixa autoestima). 

4. Crises moral, religiosa e social. 

5. Desenvolvimento intelectual: 
a) Esvaziamento relacional; 
b) Busca por padrões de 

comportamento. 

6. Consequências do uso da internet no 
comportamento do indivíduo. 

7. Puberdade precoce: 
a) Complicações da puberdade precoce; 
b) Sinais de depressão. 

8. Namoro na adolescência: 
a) A questão da maturidade. 

9. Diversão em família. 
 

Cantinho da Oração 
“Orem continuamente” (1 Ts 5:17 NVI). 

• Pelo PNB, que ocorrerá na Serra, entre 15 
e 25/07/2022. Os trabalhos de construção 
do templo já estão a pleno vapor. 

• Pela saúde da Sra. Joana (filha da Luzia 
Martins e mãe da Vívian). 

• Pela saúde do Sr. Oscar (pai da Mariana), 
que continua internado em UTI. 

• Pela plena recuperação da saúde do 
Jaílton, após ter passado por cirurgia. 

• Pelo projeto do Pr. José Cláudio de abrir 
uma igreja em Vitória. 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

 

Redes Socias 
 

   
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco 

 

Contribuições 
Sicoob: agência 3008, conta corrente 
170.875-9. Pix: 28564425000142 (CNPJ).  

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. José Francisco Dca. Níceas Dca. Kelen 

Dirigente da manhã Assembleia   Ladário 

Dirigente da noite Ana Lúcia 
Dc. Rafael Pr. Albert Pr. Albert 

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

Oper. de multimídia* Ana Luíza/Marcela Guilherme Luciana Moraes Vívian/Evelyn 

Recepção Flávia Dc. João Artur Ladário Dca. Marina 
Intercessão (aos 

domingos, no gabinete) 
18h: Dc. 
José F. 

18h15: Dca. 
Izabel 

18h30: 
Flaviane 

18h45: Ana 
Lúcia 

19h: Mary 
19h15: Dca. 

Kelen 
*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: 
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) 

Junho 26 9h Assembleia-Geral Ordinária 

Julho 

3 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina do DAS 

4 a 8 19h30 Semana de Oração 

10 

- Domingo Missionário 

- Dia de Missões Nacionais (2º domingo) 

9h Projeto Despertar para a Vida (Escola Dominical) 

11 - Dia da Mulher Congregacional 

15 a 25 - PNB Serra-ES 
 

ANIVERSARIANTES DE JULHO 
3 Pb. Pedro Júnior e Mary Ellen (casamento) 

10 
Bráulio 

Dc. José Francisco e Dca. Marina (casam.) 
13 Pb. Pedro Júnior 

15 Mariana Soares 

18 
Dca. Carmozina 

Flaviane 

22 Ladário 

25 Luís Eduardo e Ana Lúcia (casamento) 

26 Dc. José Francisco 
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 

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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