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Qualificação dos Oficiais Eclesiásticos 

Em 1Tm 3.1-16, Paulo continua 
tratando da membresia da igreja, mas agora 
se concentra em um grupo específico, nos 
líderes dela: presbíteros e diáconos. Na 
UIECB, pastores, presbíteros, diáconos e 
diaconisas são oficiais eclesiásticos (art. 10 
do RI). 

Antes de prosseguir, é preciso fazer 
algumas observações. 1) O NT emprega os 
termos “bispo” (supervisor); “presbítero” 
(ancião); e “pastor” (o que cuida do rebanho 
e o conduz) de forma permutável. 2) Em 
nossas igrejas, a diferenciação entre 
“pastores” e “presbíteros” é funcional e 
processual: a) o “pastor” é o responsável 
primeiro por presidir, supervisionar e 
doutrinar a igreja além de acumular 
responsabilidades executivas e 
administrativas, enquanto os demais 
presbíteros o auxiliam nessa função; b) o 
“pastor” para ser ordenado precisa ter curso 
de teologia e passar por exame escrito e 
oral. 3) A possibilidade de ordenação de 
diaconisas fundamenta-se no v. 11 do cap. 3, 
embora o assunto suscite divergências. 

Apesar de a igreja ser um organismo, 
ela precisa caminhar de maneira organizada, 
e a liderança da igreja faz parte da 
organização espiritual dela. O apóstolo 
lembrou os efésios de que foi o Senhor Jesus 
quem estabeleceu cargos e funções na 
igreja: “E ele mesmo concedeu uns para 
apóstolos, outros para profetas, outros para 
evangelistas e outros para pastores e 
mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos 
santos para o desempenho do seu serviço, 
para a edificação do corpo de Cristo” (Ef 
4.11-12). 

Essa liderança deve ser qualificada, ou 
seja, reunir atributos que a legitimem no 

exercício de suas funções, caso contrário ela 
será questionada pelo povo (e com razão). O 
que dizer dos atributos elencados por Paulo 
em 1T 3.1-16? Certamente precisaríamos de 
muito mais linhas para discorrer melhor 
sobre cada um deles. Porém façamos aqui 
uma síntese esclarecedora. 

Quinze qualificações para os 
presbíteros! É isso mesmo, você não leu 
errado. O detalhe é que apenas um tem 
traço intelectual mais acentuado: apto para 
ensinar. Os demais apontam para atributos 
morais, traços do caráter. Não quer dizer 
que a habilidade para doutrinar ou discipular 
seja irrelevante, pois um pastor/presbítero 
que não consegue fazer tais coisas tornará a 
igreja vulnerável a falsos mestres e suas 
heresias. 

Os diáconos (“servos”) auxiliam os 
pastores/presbíteros. Argumentam alguns 
que foram instituídos em At 6, para aliviar a 
tarefa dos apóstolos no trato de 
necessidades materiais da comunidade 
cristã, deixando-os mais livres para se 
dedicarem à oração e ao ministério da 
Palavra. Embora não tenham exatamente a 
prerrogativa de supervisionar ou doutrinar o 
corpo de Cristo, devem possuir qualificações 
semelhantes a de pastores/presbíteros. Leia 
os oito atributos listados por Paulo. 

Timoteo deveria assimilar essas 
instruções e transmiti-las à igreja de Éfeso, 
para que todos soubessem como a igreja 
deveria funcionar. Assim também deve 
acontecer nas igrejas atualmente. Uma das 
melhores coisas que uma igreja pode fazer 
para o seu próprio bem é selecionar da 
melhor forma possível seus líderes e 
representantes, pois isso evitará diversos 
problemas futuros. 

Pr. Albert Iglésia 
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Recesso 
Estamos observando um breve recesso de 
algumas atividades, que se estenderá até o 
dia 31/01/2023. 

Aproveite o período para descansar um 
pouco, curtir mais a família e os amigos, 
inclusive rever aqueles mais afastados, 
reorganizar a agenda para 2023, arrumar o 
“quartinho da bagunça” etc. 

Isso não significa que a Igreja estará 
inoperante, apenas diminuiremos o ritmo de 
trabalho e alteraremos algumas atividades 
para equilibrar nossa dinâmica durante esse 
período. Anote aí: 

• Escola Dominical no formato 
convencional (teremos culto durante as 
manhãs); 

• Culto Infantil noturno (as crianças 
permanecerão no templo); 

• Uniões e PGs (em consequência, os 
trabalhos das sextas-feiras sob suas 
responsabilidades ficarão suspensos); e 

• Semana de Oração. 
 

Pr. Richard 
Enviou-nos correspondência relatando 
resumidamente a sua viagem a Ucrânia. 

O pastor Albert compartilhou a 
correspondência eletronicamente no grupo 
dos membros da Igreja. Caso você queira lê-
la em meio físico, peça a ele ou ao Matheus 
(diretor do DEM). 

Que Deus abençoe essa linda família e faça 
frutificar ainda mais o ministério de cada 
um! 
 

Estudo Bíblico 
Na próxima quarta-feira, às 19h30, daremos 
continuidade ao estudo da carta de Paulo a 
Tito: Preceitos, raízes e vida cristã, sob a 
ministração do irmão Matheus. 

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

Calendário de Atividades 
Os que desejarem reservar uma data 
específica para a realização de alguma 
atividade ou programação devem informar 
isso ao pastor o mais breve possível, que 
está organizando o calendário da Igreja. 

Ele já divulgou a agenda prévia do 1º 
semestre, sujeita a alterações conforme as 
circunstâncias da ocasião. Planeje-se e evite 
sobreposição de atividades. 
 

Férias Pastorais 
O pastor Albert já se encontra de férias 
desde o dia 2, e se encerra dia 22 de janeiro 
de 2023, referentes ao período aquisitivo de 
01/06/2020 a 31/05/2021. Serão 21 dias 
consecutivos. Os 9 dias restantes serão 
usufruídos provavelmente em abril (a 
confirmar). 

Nesse período de afastamento do pastor, o 
Pb. Pedro Júnior (vice-presidente) estará à 
frente da Igreja; e a Bruna (secretária) ficará 
responsável pelos boletins. 
 

Pr. Aderson 
Goza férias com sua família neste mês de 
janeiro. Durante sua ausência, alguns irmãos 
do CM Aracruz se revezarão na condução 
dos trabalhos. No dia 5 de fevereiro, será a 
vez do Pr. Albert dar assistência ao campo. 
 

Gratidão 
Mais uma vez, registramos aqui nossos 
cumprimentos a todos que vêm se 
empenhando de diferentes maneiras para 
melhorar o nosso ambiente de culto. O 
trabalho coletivo e o zelo com o patrimônio 

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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da Igreja fortalece nosso testemunho 
perante os de dentro e os de fora também. 
 

Aniversário da Igreja 
Conforme acordado em assembleia, 
teremos um dia festivo nos dias 28 e 29 de 
Janeiro, quando comemoraremos 66 anos 
de organização, com a graça de Deus. Para 
isso precisaremos do empenho e da 
colaboração de todos. Os irmãos que 
desejam participar de alguma forma do 
culto, devem procurar a irmã Bruna o mais 
breve possível. 
 

Ação Social 
A irmã Mary Ellen lembra a todos que levem 
os alimentos para compor a cesta básica 
conforme já acordado com os irmãos.  
 

Pais e Demais Responsáveis 
Convém sempre lembrar que, no ambiente 
do culto a Deus, todos precisam se portar 
reverentemente. Isso não é recomendação 
nova, não é orientação exclusiva da nossa 
Igreja. É bíblico! Vem desde os tempos do 
AT. Portanto é recomendável que as 
crianças menores já aprendam desde cedo 
esse ensinamento, com as quais todos nós 
precisamos ter paciência e perseverança na 
instrução. À medida que crescerem, 
compreenderão cada vez melhor o 
ensinamento, que deve partir dos pais e 
demais responsáveis por elas desde cedo. Já 
os juniores, pré-adolescentes e 
adolescentes precisam ser admoestados 
com um pouco mais de contundência, pois a 
capacidade de entendimento é 
naturalmente mais apropriada para isso. 
Culto não é entretenimento, não é ocasião 
para bate-papo deliberado nem para 
navegar nas redes sociais, por exemplo. Isso 
pode ser feito antes ou depois do culto, mas 
não durante ele. Além de incomodar os que 

estão ao redor querendo se concentrar, por 
exemplo, na leitura bíblica e na pregação, 
atrapalha também o dirigente e o pregador, 
constituindo um testemunho pessoal ruim. 
Portanto é saudável para a Igreja que os pais 
e demais responsáveis estejam atentos e, se 
preciso for, advirtam seus entes queridos. 
Ou outra pessoa acabará fazendo para o 
bem do culto ao nosso Deus. 
 

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

● Pela saúde da Mariza, Selma, Dª. Lurdes e 
Dª. Luzia Tolentino. 

● Pela recuperação da Sophia que realizou 
cirurgia nesta última semana. 

● Pela vida da Bernardete. 
● Para que Deus fortaleça nossa Igreja e a 

faça frutificar em 2023. 

 (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). 

Visitante, seja bem-vindo! 
Sua presença nos alegra. 

Volte outra vez!  

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 Próximo Domingo 

Oficial de plantão Dcª. Kelen Dca. Níceas 

Recesso 

Pb. Pedro Junior 

Dirigente da manhã Pb. Pedro Júnior  Mylena 

Pregador(a) da manhã Pb. Pedro Júnior  Dc. Rafael 

Dirigente da noite Ladário 
Matheus 

Tony 

Pregador(a) da noite Matheus Dca. Izabel 

Oper. de som* Carlinhos Voluntário Djalma 

Multimídia* (transm./proj.) Viviam / Guilherme Viviam / Evellyn Dc. Rafael / Ana Luiza 

Recepção Luciana Dc. José Francisco Mariana 

Intercessão (aos domingos, 

no gabinete) 18h:  18h15:  18h30:  18h45:  19h:  19h15:  

*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) 

Janeiro 

1º - Ano Novo – Confraternização Universal 

8 18h Domingo Missionário 

20 - Dia do jornal O Cristão (veículo de comunicação oficial da denominação) 

23 19h30 Reunião de Diretoria (on-line) 

28 19h Culto de gratidão: 66º aniversário da IEC em Soteco 

29 8h30 Café da manhã 

31 - Fim do recesso 

Fevereiro 1º a 5 - Assembleia-Geral Ordinária da UIECB (Campina Grande-PB) 
 

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

1º Alice Cândida de Carvalho 

10 Sandra Mara Júlio 

14 Lucas Salino Pereira 

22 Saturnino e Dcª. Carmozina (casamento) 

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). 

Pr. José Cláudio: Projeto IEC VIX-ES (tel.: (27) 99505-6021; e-mail: iecvixsemear@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; Dc. 
José Francisco. 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

Presidente: Pr. Albert Iglésia; Vice-Presidente: Pb. 
Pedro Júnior; 1º e 2º Tesoureiros: Dc. Rafael 
Albuquerque e Ladário Higino; Secretário de Patrimônio: 
Dc. José Francisco; Secretária Eclesiástica: Bruna Lopes. 
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