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A igreja e sua membresia – II 

(1Tm 2:9-15) 

O experiente apóstolo Paulo, no cap. 2, 
começou a instruir Timóteo sobre as 
questões que o jovem pastor deveria 
resolver envolvendo a membresia da igreja 
de Éfeso e o culto prestado a Deus. Nos vs. 
1-8, Paulo abordou problemas relacionados 
à prática da oração e relacionou a 
responsabilidade dos homens quanto a isso. 
Agora, nos vs. 9-15, ele faz sérias 
advertências sobre o procedimento das 
mulheres na igreja, pois viviam de maneira 
sensual, egocêntrica, vaidosa e autoritária. 
Tudo isso refletia na adoração a Deus, pois 
se desviava do propósito do Criador (cf. 1 Co 
10:31-32; 14.40). Afinal, como as irmãs 
deveriam proceder? 

Usar trajes apropriados ao culto (v. 9). 
As mulheres da igreja haviam se tornado 
uma atração à parte na igreja, 
possivelmente tentando obter popularidade 
cada vez maior. Paulo recomenda o 
equilíbrio, a sobriedade, a adequação, ou 
seja, nem de forma indecorosa, nem de 
forma extravagante. Decoro significa pudor, 
recato, compostura, decência. Para quem 
acha que “isso não tem nada a ver”, pense 
no que ocorre, por exemplo, em diferentes 
ambientes sociais como tribunais, quartéis, 
parlamentos mundo afora etc. Existem 
normas sobre isso nesses lugares também. 
Paulo não proíbe a mulher de se arrumar, 
mas repreende qualquer postura que desvie 
a atenção da igreja durante o culto, 
revelando-se inapropriada ao momento 
litúrgico de adoração ao Deus que é santo. 

Comprovar sua piedade com boas 
obras (v. 10). O intuito é demonstrar a 
fragilidade da beleza exterior em contraste 
com o valor do caráter e do serviço cristão 

para Deus (cf. Tg 2:17-18). Quem fez a 
confissão pública de aceitar Cristo como 
Senhor e Salvador deve comprovar isso por 
meio de uma vida piedosa coerente com 
essa mesma confissão (cf. Mt 5:16). 

Respeitar os limites e os papéis que 
Deus estabeleceu para a sua igreja (vs. 11-
15). O que Paulo não quer dizer: 1º) que as 
mulheres estão proibidas absolutamente de 
ensinar; 2º) de participar ativamente da 
propagação do evangelho; 3º) do serviço da 
igreja onde congregam. Há exemplos 
bíblicos que sustentam essas ideias: 1º) nos 
evangelhos (mulheres deram suporte a 
Jesus; estiveram ao lado dele na crucificação 
e no sepultamento; uma mulher foi a 1ª a 
anunciar as boas novas da ressurreição); 2º) 
em Atos (Dorcas; Lídia; Priscila); 3º) nas 
cartas de Paulo (8 mulheres citadas em Rm, 
inclusive a Dca. Febe; Evódia e Síntique em 
Fp; Loide e Eunice em 2Tm). O que Paulo 
quer dizer: a mulher não tem a prerrogativa 
de presidir, supervisionar ou doutrinar a 
igreja como se fosse uma presbítera ou 
pastora. Essa função foi delegada por Deus a 
homens. Os argumentos de Paulo são 
bíblico-teológicos: 1º) a ordem da criação (v. 
13; cf. 1Co 11.8-10): a mulher foi criada para 
auxiliar o homem, e não para liderá-lo; e 2º) 
A Queda (v. 14; cf. Gn 3): a mulher foi 
enganada primeiro, demonstrando 
vulnerabilidade ao distanciar-se da liderança 
espiritual do seu marido. 

Certamente a assimilação dos 
“modismos” por uma mulher cristã pode ser 
algo perigoso e prejudicial ao seu 
testemunho (cf. Rm 12.2). O 
“empoderamento” feminino não é a forma 
bíblica de exaltar o valor que Deus também 
conferiu a mulher. 

Pr. Albert Iglésia  

Rua Afrânio Peixoto, nº 10 – Soteco – Vila Velha/ES 
CEP 29106-130 – CNPJ 28.564.425/0001-42 

(27) 9 9246-0991 – iecsoteco@gmail.com 
Fundada em 30/01/1957 – Filiada à UIECB 

mailto:iecsoteco@gmail.com


Boletim Informativo – Ano VI – Nº 50/22, de 11 de dezembro de 2022 
 

Dia da Bíblia 

 
Hoje, segundo domingo de dezembro, 
evangélicos de diversas partes do mundo 
observam o Dia da Bíblia. Por falta de espaço 
neste boletim, sugiro que você acesse 
https://sbb.org.br/dia-da-biblia/ para obter 
mais informações a respeito. 

Quero destacar aqui duas coisas 
interessantes e oportunas nesta ocasião. A 
primeira é que o Dia da Bíblia foi criado com 
o propósito de a população interceder em 
favor da leitura das Sagradas Escrituras. A 
segunda é que, ironicamente, tenho a 
impressão de que nem todos evangélicos 
estão realmente interessados na leitura (ou 
estudo) da Palavra de Deus e muito menos 
em orar. 

Observe, cada um em sua igreja, as pessoas 
que chegam aos cultos sem Bíblia. Repare os 
membros que quase sempre estão ausentes 
nos dias de estudo das Escrituras. Note o 
incômodo de alguns durante os cultos 
quando a mensagem do pregador se 
estende um pouco. Será que realmente é 
impressão minha ou as pessoas têm perdido 
o prazer pela Palavra de Deus? 

Meu desejo é que possamos comemorar o 
Dia da Bíblia com a consciência em paz, 
certos de que estamos bem alicerçados na 
sã doutrina. Pra nossa reflexão: “A lei do 
Senhor é perfeita e restaura a alma; o 
testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria 
aos simples. Os preceitos do Senhor são 

retos e alegram o coração; o mandamento 
do Senhor é puro e ilumina os olhos” 
(Salmos 19:7-8). 
 

Assembleia de Membros 

Ocorrerá no próximo domingo, 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. 
 

Estudo Bíblico 

 
Na próxima quarta-feira, às 19h30, daremos 
continuidade à série de estudos bíblicos 
Pneumatologia: a pessoa e a obra do 
Espírito Santo. Anote aí o tema da aula 7: 
Remédio para uma mente corrompida e 
depravada pelo pecado. 

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

https://sbb.org.br/dia-da-biblia/
https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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Sexta-Feira da Família 

 
Na próxima sexta-feira, os trabalhos estarão 
suspensos nesta Igreja a fim de 
promovermos um momento agradável entre 
você e sua família. Aproveite e desfrute! 
Para sua inspiração, clique aqui! 
 

Confraternização da UAF 
Ontem as irmãs estiveram reunidas na 
Pizzaria Império para se confraternizarem. 
Momentos como esse são saudáveis, pois 
expressam nossa alegria e gratidão a Deus, 
além de favorecer a comunhão. 

Rogamos a Deus que as fortaleça e capacite 
para as atividades do próximo ano. Até lá, 
descansem em Deus e se planejem! 
 

Domingo Missionário 
É hoje! Medite em Fp 4.14-19 e seja 
encorajado a investir sua vida e seus 
recursos na obra de evangelização. 

Rogo que nos empenhemos um pouco mais 
neste mês no que diz respeito à oferta 
missionária, pois doaremos um valor extra 
aos missionários em virtude do Natal. 

Os que se dedicam integralmente à obra não 
têm direitos trabalhistas e, em certo sentido, 
dependem da generosidade e fidelidade de 
seus parceiros para obterem o sustento de 
suas famílias. Pense nisso! 
 

Notícias dos Campos 
Acompanhe os informativos compartilhados 
no grupo de membros sobre as atividades 

dos nossos parceiros na obra de 
evangelização e de outros irmãos amados 
que também se correspondem conosco.  
Recentemente recebemos notícias do Pr. 
Richard Oliveira, Pr. Aderson Santos e do Pr. 
Thiago Costa. Informe-se, inspire-se e ore! 
 

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

• Pela saúde do Dc. Rafael e família, da 
Mariza, da Selma, da Dª. Lurdes, da Dª. 
Luzia Tolentino, do Marcos Ian, da Flávia. 

• Pelo crescimento quantitativo e 
qualitativo da nossa Igreja. 

• Em gratidão pelo 50º aniversário da IEC 
Brasília, que ocorreu ontem e está sendo 
comemorado neste fim de semana. 

• Em gratidão pelos que alcançaram êxito 
nos estudos escolar e universitário. 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

 

Pequenos Grupos 

PG 1 – Eduardo e 
Ana Lúcia 

PG 2 – Albert e 
Flávia 

Soteco - Santa Inês - 
Divino - Ilha dos 
Aires - São Torquato 

P. da Costa - Itapuã 
- Itaparica - Santa 
Mônica - Cocal - N. 
México - R. Sereia 

Acesse nosso site e saiba mais. Clique aqui! 
 

Redes Socias 

IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=rR7VdwraJQU
https://www.iecsoteco.com/pequenosgrupos-pg
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 Dc. José Francisco Dcª. Marina 

Sexta-Feira da 
Família 

(sem atividade na 
Igreja) 

Dcª. Níceas 

Dirigente da manhã Ladário  Assembleia 

Dirigente da noite Dcª. Izabel 
Pr. Albert 

Mylena 

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

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

Recepção Dcª. Marina Dc. João Artur Vanusa 
Intercessão (aos domingos, 

no gabinete) 
18h: 

Guilherme 
18h15: Dcª. 
Carmozina 

18h30: 
Carlinhos 

18h45: Luís 
Eduardo 

19h: 
Evellyn 

19h15: 
Djalma 

*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) 

Dezembro 

11 
- Dia da Bíblia (2º domingo) 

- Domingo Missionário 

16 - Sexta-Feira da Família 

18 9h Assembleia-Geral Ordinária 

19 - Início do recesso de algumas atividades 

23 19h30 Pequenos Grupos (na Igreja, em confraternização) 

24 - Véspera de Natal (sem atividade na Igreja; a critério das famílias) 

25 - Natal (sem atividade na Igreja; a critério das famílias) 

31  Culto de gratidão alusivo ao Ano Novo 
 

ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 

1º Anthonny 

3 Cloves e Dcª. Regina (casamento) 

12 Dcª. Níceas 
30 Dc. Luiz 

31 Guilherme 

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; 
Dca. Marina Helena; Dc. José Francisco. 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

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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