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A igreja e sua membresia – I 

(1Tm 2.1-8) 

No cap. 1, Paulo ressaltou o cuidado 
especial que Timóteo deveria ter com a 
mensagem proclamada pela igreja. Agora, o 
experiente apóstolo começa a tratar com o 
jovem pastor da correção de determinados 
procedimentos da membresia. Nesses dois 
capítulos da carta, Paulo se baseia na 
delegação de competência recebida de Deus 
para doutrinar sua igreja (1.1; 2.7). 

O intuito do apóstolo é restabelecer 
dois princípios para que a igreja mantenha 
sua disciplina e sua eficiência publicamente: 
“Tudo, porém, seja feito com decência e 
ordem” (1Co 14.40). Como é que Paulo faz 
isso? Que pontos doutrinários estavam 
sendo descumpridos na igreja de Éfeso? 
Como os homens e as mulheres foram 
exortados a se lembrar de suas 
responsabilidades? 

Os homens são exortados a orar 
convenientemente (v. 8). No ministério 
apostólico, tal como no ministério público 
de Jesus, a oração vem “antes de tudo” (v. 
1). Ela sempre se constituiu em uma 
prioridade dentre os líderes da igreja 
primitiva em Jerusalém (At 6.4). Contudo vem 
perdendo importância nas igrejas contemporâneas. 

Ainda no v. 1, Paulo indica diferentes 
formas de oração: “súplicas, orações, 
intercessões e ações de graças”. Ele usa 4 de 
7 substantivos gregos para se referir ao ato 
de orar. Além disso, o apóstolo menciona a 
abrangência da oração: “em favor de todos 
os homens” (vs. 1-2). Ninguém nesta vida 
deve ficar de fora da influência da oração. 
Aqui é bom fazermos dois alertas: a Bíblia 
não respalda oração em favor de mortos; e 
o pronome indefinido “todos” (vs. 1 e 4) 
assume traço semântico mais no sentido 

qualitativo do que quantitativo (cf. Jo 6.37, 
39, 44; Rm 1.16). Portanto é sábio e 
prudente orar inclusive pelas autoridades 
que nos governam, até por Nero, o 
imperador megalomaníaco daquela época e 
que ascendeu ao poder por meios escusos. 

A motivação da oração (v. 3) é outro 
aspecto abordado pelo apóstolo dos 
gentios. Jesus censurou os fariseus porque 
oravam para impressionar as demais 
pessoas (Mt 6.5). Na perspectiva bíblica, o 
verdadeiro cristão ora para agradar a Deus e 
de acordo com a vontade dele (v. 8). 
Leiamos o que disse Jesus: “Tu, porém, 
quando orares, entra no teu quarto e, 
fechada a porta, orarás a teu Pai, que está 
em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te 
recompensará. E, orando, não useis de vãs 
repetições, como os gentios; porque 
presumem que pelo seu muito falar serão 
ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles; 
porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que 
tendes necessidade, antes que lho peçais. 
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que 
estás nos céus, santificado seja o teu nome; 
venha o teu reino; faça-se a tua vontade, 
assim na terra como no céu” (Mt 6:6-10). 

A base da oração (v. 5) da igreja 
fundamenta-se na pessoa e na obra de 
Cristo como nosso mediador diante do Pai. 
O Senhor é nosso advogado e como tal nos 
representa na corte celestial. 

Devemos nutrir intenso desejo de orar, 
mas orar de acordo com as recomendações 
bíblicas. A oração eficaz exige que nosso 
coração esteja em ordem diante de Deus e 
dos nossos irmãos em Cristo também. Se a 
igreja se dedicasse mais à oração, 
certamente experimentaria momentos mais 
prazerosos e produtivos aqui na terra. 
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Funciona hoje com sua configuração normal. 

Como já é de praxe, observará um breve 
período de recesso: do dia 19/12 ao dia 
31/01. Nesse período, não só o corpo 
docente recarregará a bateria como 
também o Departamento de Ensino 
Religioso planejará suas atividades para 
2023, reavaliando suas ações com o objetivo 
de aprimorar os próximos passos. 
 

Santa Ceia 
Ocorre hoje, durante o culto noturno. O Dc. 
Rafael e a Dcª. Kelen 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). 
 

Cantina 
Haverá cantina promovida pelo DAS após o 
culto noturno. Anote aí: 

• Pastel (carne; queijo; frango; queijo com 
presunto) + refrigerante ou suco = R$ 
8,50. 

Os recursos arrecadados ajudam a suprir 
algumas necessidades de pessoas que 
precisam de auxílio e nos procuram para 
isso. Se puder, colabore! 
 

Estudo Bíblico 
Não haverá na próxima quarta-feira em 
virtude da Semana de Oração. 

Semana de Oração 
Começará amanhã 
e se estenderá até 
sexta-feira, sempre 
às 19h30 em nosso 
templo. Segue 
abaixo a escala. 
Fique atento e participe! 

Direção: Luciana (2ª); Flávia (3ª); Dca. Níceas 
(4ª); Flaviane (5ª); Bruna (6ª). Recepção: Dc. 
José Francisco (2ª); Pr. Albert (3ª); Dc. Rafael 
(4ª); Pr. Albert (5ª); Tony (6ª). 
 

Boa Viagem! 
É o que desejamos aos amados Cloves, Dca. 
Regina e Marcela, que viajarão na próxima 
terça-feira rumo aos Estados Unidos com o 
intuito de visitar seus familiares que lá estão, 
incluindo a recém-nascida Melina, netinha 
do casal. Deverão retornar somente no 
início de fevereiro. Vão em paz e boas festas 
a todos! 
 

Alta Hospitalar 
Marcos Ian, o sobrinho da Flávia por quem a 
Igreja vinha orando, deixou o hospital (RJ) e 
foi para casa na última quarta-feira. 

A mancha que estava em seu cérebro foi 
reduzida quase totalmente com a 
medicação. Agora ele dará continuidade ao 
seu tratamento no seio familiar, e a ida ao 
hospital ocorrerá uma vez por mês para 
avaliações periódicas. 

Graças a Deus, foi vencida uma batalha; mas 
a guerra continua. Portanto devemos 
continuar em oração para que o Senhor 
complete a cura. A bactéria deixou nele 
algumas sequelas, mas isso não é nada 
diante de tudo que ele superou. 

Marcos Ian está muito feliz e agradece as 
orações da igreja. Que Deus retribua a todos 
que intercederam pela vida dele. 
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Jovens e Adolescentes da ARCCA 
Programado para acontecer neste fim de 
semana, o retiro dos jovens e adolescentes 
da ARCCA precisou ser adiado por causa da 
má condição das estradas do nosso estado 
em consequência das fortes chuvas que 
perduram há semanas no Espírito Santo. 

Anote aí o novo período: de 17 a 
19/03/2023, no mesmo local: Sítio 
Catavento, na Serra. Outras informações 
podem ser obtidas com a comissão do retiro. 
 

Reunião da ARCCA 
Prevista para acontecer no próximo dia 17 
em nossa Igreja, foi adiada para 11/02/2023. 
Nessa ocasião, haverá a eleição da próxima 
diretoria. Outras informações serão 
compartilhadas oportunamente. 
 

Confraternização de Fim de Ano 
Nossa confraternização prevista para o dia 
1º de janeiro no Sítio Xodó precisou ser 
cancelada. Depois do acordo inicial, o dono 
da propriedade apresentou uma condição 
que inviabilizou o prosseguimento das 
tratativas. 

A Diretoria tentou ainda o Sítio do Vovô, do 
irmão Wilson, mas o espaço já se havia sido 
alugado para a mesma data. 

Diante do exposto, a liderança reconsiderará 
o caso e oportunamente trará novas 
informações a respeito do assunto. 
 

Arrecadação de Alimentos 
O Departamento de Ação Social da Igreja 
está aceitando doações de alimentos não 
perecíveis para compor cestas básicas que 
serão distribuídas a quem delas necessita. 

Anote aí algumas sugestões e traga sua 
contribuição se você puder: 

• Arroz, feijão, farinha, trigo; óleo, fubá, sal, 
açúcar, café, macarrão, molho pronto etc. 

A Igreja Agradece 
Obrigado a todos que compareceram ao 
mutirão ontem e possibilitaram uma 
limpeza e uma arrumação nas instalações do 
nosso local de culto, que também precisa de 
manutenção continuada como todo 
ambiente bem cuidado. Que Deus fortaleça 
as mãos de todos os trabalhadores e 
recompense cada um. 
 

Pauta da Assembleia 
Os membros votantes que 
desejarem tratar de algum 
assunto na próxima AGO 
(conforme o § 1º do art. 44 
do Estatuto), prevista para o 

dia 18 deste mês, devem apresentá-lo ao 
pastor até dia 09/12, para que seja analisado 
pelo Corpo de Oficiais da Igreja antes de ser 
incluído em pauta. 
 

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

• Pela saúde do Marcos Ian (sobrinho da 
Flávia, no RJ), da Dca. Carmozina, do 
irmão Irã, da irmã Luzia Tolentino, da 
irmã Selma. 

• Pelo crescimento numérico e 
fortalecimento espiritual da nossa Igreja. 

• Pelos envolvidos no recente e triste 
episódio de Aracruz-ES. 

(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. Rafael Dc. João Artur Dc. José Francisco 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Dc. José Francisco Semana de Oração 
(ver a escala neste boletim) 

Dcª. Izabel 

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

Multimídia* (transm./proj.) Luciana/Guilherme Evellyn (proj.) Voluntário Viviam/Ana Luíza 

Recepção Dcª. Kelen Dc. Rafael Tony Dcª. Marina 
Intercessão (aos domingos, 

no gabinete) 
18h: Ana 

Luíza 
18h15: 
Viviam 

18h30: Dcª. 
Níceas 

18h45: 
Mylena 

19h: 
Flaviane 

19h15: 
Tony 

*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 

4 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina (DAS) 

5 a 9 19h30 Semana de Oração 

10 
16h Reunião de Oficiais 

18h Confraternização de Encerramento da UAF 

11 
- Dia da Bíblia (2º domingo) 

- Domingo Missionário 

16 - Sexta-Feira da Família 

18 9h Assembleia-Geral Ordinária 
 

ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 

1º Anthonny 

3 Cloves e Dcª. Regina (casamento) 

10 Eliane 
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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