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O caráter e a obra do ministro 

Depois de falar sobre outros líderes da 
igreja, no capítulo 3, e antes mesmo de fazer 
recomendações aos pastores de modo geral, 
no capítulo 5, Paulo usa o capítulo 4 inteiro 
para tratar particularmente com Timóteo. 
Isso se deve, pelo menos, ao grande apreço 
que o apóstolo nutria pelo jovem pastor. 

A diferença de experiência que 
separava o emissor e o destinatário da carta 
era relevante. Enquanto Paulo se preparava 
para encerrar sua carreira, Timóteo tinha 
uma longa estrada pela frente. No entanto a 
Palavra de Deus traz verdades universais 
aplicáveis a qualquer um de nós, 
independentemente da época, da idade e 
até mesmo da própria experiência. 

No quarto capítulo da sua primeira 
carta a Timóteo, o apóstolo Paulo ressalta 
várias qualidades para um ministro ser bem-
-sucedido no seu ministério. Vejamos 
apenas quatro delas nesta ocasião. 

O bom ministro cultiva sua relação 
com a Palavra de Deus e com a oração (vs. 
1-5). Isso o diferencia dos falsos mestres, 
que andam a serviço de Satanás (v. 1). Tais 
homens se desviam da verdade e são 
hipócritas (vs. 1-2). Agindo assim, torcem a 
palavra de Deus para fins escusos (vs. 3-5). 
Não é à toa que Paulo advertiu os 
presbíteros de Éfeso, dizendo: “Cuidem de 
vocês mesmos e de todo o rebanho no qual 
o Espírito Santo os colocou como bispos, 
para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele 
comprou com o seu próprio sangue. Eu sei 
que, depois da minha partida, aparecerão no 
meio de vocês lobos vorazes, que não 
pouparão o rebanho. E que até mesmo entre 
vocês se levantarão homens falando coisas 

pervertidas para arrastar os discípulos atrás 
de si. Portanto, vigiem...” (At 20.28-31). 

O bom ministro não apenas prega a 
Palavra para as pessoas, mas ele mesmo 
dela se alimenta (v. 6). Isso é vital para o 
ministro conduzir o rebanho. Um ministro 
fraco, desnutrido, sem vigor espiritual é 
incapaz de conduzir o rebanho do Senhor a 
pastos verdejantes, já que nem ele mesmo 
consegue isso para si próprio. 

O bom ministro exercita-se na Palavra 
(vs. 7-12). Paulo estabelece uma relação 
entre a preparação física de um atleta e o a 
preparação espiritual de um ministro. Tudo 
tem seu valor, mas somente a atividade 
espiritual do ministro é capaz de produzir 
consequências eternas na vida dos seus 
ouvintes e na sua própria vida. Exercitando-
-se na Palavra, o ministro deve se tornar 
“exemplo para os fiéis na palavra, no 
procedimento, no amor, na fé e na pureza” 
(v. 12). O bom ministro não tem tempo a 
perder com tolas discussões (v. 7). Alguns 
gostam de polemizar tudo e discutir o “sexo 
dos anjos”. Parecem filósofos, especialistas 
em diversas áreas, críticos que 
problematizam tudo. Para essas pessoas, só 
está bom o que elas mesmas fazem! 

O bom ministro progride em seu 
ministério e dá frutos (vs. 13-16). Paulo 
pretendia que Timóteo crescesse cada vez 
mais espiritualmente, a fim de que a igreja 
imitasse seu exemplo (v. 15). Como Timóteo 
poderia experimentar esse crescimento? 
Paulo explica: dedicando-se “à leitura 
pública da Escritura, à exortação e ao 
ensino” (v. 13) e atentando bem “para a sua 
própria vida e para a doutrina” (v. 16). Isso 
deve ser prioridade no ministério de um 
pastor. É por isso que uma igreja deve ter 
também um corpo de oficiais, uma diretoria 
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administrativa e outros líderes bem 
atuantes. 

Pr. Albert Iglésia 

 

Ordenamento 
Há sempre um responsável eleito pela 
assembleia ou nomeado pelo presidente 
dela em cada setor da Igreja. Quando 
observamos esse ordenamento, 
cooperamos para que toda a dinâmica dela 
flua satisfatoriamente. É importante, 
também, revisar periodicamente nossos 
Estatuto e Regimento Interno, em que 
constam outras diretrizes que norteiam o 
funcionamento da administração da Igreja. 
Para reflexão: “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). 
 

Arrumação 
Esse tempo menos intenso de atividades da 
Igreja é oportuno para os responsáveis 
organizarem os diversos segmentos dela. 
Além disso, é conveniente para planejar as 
próximas atividades, esvaziar e organizar as 
gavetas, deixar tudo pronto para mais um 
período de trabalho. Líderes, atenção! 
 

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! 
 
 

Onde você está? 
Essa foi a pergunta feita por Deus a Adão em 
Gn 3.9 e que pode ser aplicada a nós. Uma 
grande dificuldade enfrentada ano passado 
foi a assistência aos trabalhos no meio da 
semana, inclusive na execução de alguns 
serviços. Os membros da Igreja, 
principalmente seus oficiais e demais 
líderes, precisam corresponder 
adequadamente às necessidades dela, 
dando o melhor testemunho possível diante 
de Deus, seus liderados e demais pessoas 
que participam conosco dos cultos. Sabemos 
que alguns estão impedidos de participar 
por motivo de força maior. Mas será que é a 
maioria? Será que essa “força maior” não 
tem outro nome? A minoria é que veio 
participando dos trabalhos no meio da 
semana, e são quase sempre as mesmas 
poucas pessoas. Isso não é um bom sinal. 
Precisamos rever nossa postura diante do 
problema, a agenda de trabalhos e a escala 
de serviços da Igreja. Algo precisa mudar 
neste ano. Não dá para aceitar a situação 
como algo “normal”. Fica aqui um convite à 
reflexão, oração e ação! 
 

Agenda 2023 
Lembre-se de informar ao pastor seus 
planos para o ano que se inicia e que têm a 
ver com o funcionamento da Igreja, a fim de 
que eles constem na nossa agenda comum: 
aniversários, programações especiais, 
reuniões importantes, cantinas, almoços 
etc. Não deixe para a última hora. É melhor 
se programar e agendar o quanto antes. 
Assim, evitamos sobreposições de 
atividades e difusão de energias. 
 

Berçário 
A partir de fevereiro, o berçário também irá 
funcionar sistematicamente durante a 
Escola Dominical (será uma classe como as 
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demais) e o culto infantil noturno. Materiais 
didáticos apropriados já foram adquiridos 
pela Igreja para essa finalidade. Outras 
providências serão tomadas, para isso 
precisaremos da ajuda de outros membros 
com seus dons e talentos. A chegada da 
pequena Cecília nos inspirou a potencializar 
esse segmento. Lembremos duas coisas: as 
crianças também precisam ser ensinadas a 
respeito do Evangelho o quanto antes (Pv 
22.6), e não devemos desprezar os 
pequenos começos (Zc 4.10). Ore para que o 
Senhor nos abençoe e nos mande mais 
crianças. 
 

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 agradece a todos que 
levaram os alimentos para compor a cesta 
básica.  
 

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

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

● 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 Pb. Pedro Junior Dca. José Francisco 

Recesso 

Dc. João Artur 

Dirigente da manhã Mylena  Vivian 

Pregador(a) da manhã Dc. Rafael  Ana Lúcia 

Dirigente da noite Tony 
Matheus 

Luciana Moraes 

Pregador(a) da noite Dca. Izabel Pb. Pedro Jr 

Oper. de som* Djalma Voluntário Carlinhos 

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

Recepção Mariana Ladário Dca. Níceas 

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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