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Conselhos para uma vida com Deus 

Há um ditado popular que diz que “se 
conselho fosse bom, ninguém daria, 
vendia”. Mas o que temos na 2ª carta que 
Paulo escreveu a Timóteo são sábios 
conselhos que, se cumpridos à risca, 
produzem benefícios eternos na vida de 
qualquer pessoa que decidir praticá-los. Por 
isso eu peço que você tenha paciência e leia 
atentamente alguns conselhos que o 
experiente apóstolo dá ao jovem pastor. 
Aqui, comentaremos apenas quatro. 

O primeiro que escolhi está em 1:8-9. 
Muito embora Paulo estivesse sofrendo por 
estar preso, por ter sido abandonado por 
seus amigos, por estar com sua saúde 
debilitada e por pressentir que seus dias de 
vida aqui na terra já estavam no fim, ele 
exorta o jovem Timóteo a permanecer firme 
nos caminhos do Senhor, a se manter fiel ao 
ministério para o qual fora chamando. O que 
Paulo temia era que as dificuldades da vida 
presente pudessem, de alguma forma, 
desanimar o jovem pastor, a ponto de levá-
lo a negar a fé, o ministério e até o próprio 
Cristo. Quanto a isso, creio que Paulo estava 
querendo explicar a Timóteo o que dissera 
em Rm 8:36-39 e também aquilo que o 
próprio Cristo dissera em Mt 10:38-39. 

O segundo separado encontra-se em 
2:15. Paulo sabia que, ao “manejar bem a 
palavra da verdade”, Timóteo estaria apto 
para discernir os falsos ensinamentos, 
identificar os falsos crentes e corrigir 
eventuais desvios do povo de Deus. Além 
disso, apenas a “palavra da verdade” 
poderia fornecer argumentos suficientes 
para que a fé de Timóteo fosse alimentada 
diariamente. Pois é a palavra de Deus que 
nos santifica (Jo 17:17), que nos impede de 
pecar (Sl 119:11), que nos serve de guia (Sl 

119:105) e que nos permite suportar as 
tentações (Mt 4:1-11). 

No capítulo 3, versos 1-9 temos mais 
um conselho. A ênfase está no v. 5, ou seja, 
fugir da companhia de pessoas que, 
sorrateiramente, se dizem piedosas; mas, na 
verdade, são lobos salteadores disfarçados 
de ovelhas. Paulo aconselha Timóteo a fugir 
desse tipo de gente. Faça uma pesquisa no 
Dicionário Aurélio, por exemplo, sobre o 
significado da palavra fugir e perceba a 
necessidade de nos afastarmos desse tipo 
de gente. Há uma falsa ideia na mente de 
alguns de que, por amor ao próximo ou 
mesmo para ganhar uma alma, o cristão 
deve admitir certos hábitos 
comportamentais ou desvios de conduta. 
Dizem alguns que até certos princípios 
bíblicos são relativos, que não se aplicam aos 
dias atuais. Tudo isso, alegam eles, é “em 
nome da unidade do corpo de Cristo”. Sobre 
isso, eu sugiro que você leia o que a Palavra 
de Deus diz acerca de certas pessoas que 
veementemente rejeitam a verdade das 
Escrituras e se negam a mudar de 
comportamento e pensamento: 1Co 6:9-11; 
Ap 21:8; Mt 7:21; 1Co 5:6-7. 

O quarto e último de hoje está em 4:5. 
Nem todos são apóstolos ou pastores, mas 
todos temos uma incumbência a 
desempenhar na obra de Deus. Seja qual for, 
saiba que “(...) no Senhor, o vosso trabalho 
não é vão.” (1Co 15:58). 

Muitos outros conselhos estão 
contidos na 2ª carta de Paulo a Timóteo. 
Aqui vimos apenas quatro. Mas se você 
decidir praticar pelo menos esses, já é um 
bom começo. Mas não pare por aí. A Bíblia 
tem muito mais a dizer. Leia-a e descubra os 
conselhos que Deus tem para sua vida. 

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 
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Cecília 
Até o fechamento 

deste boletim (9), 
a orientação 

médica, após a 
avaliação dos 

exames realizados no 
mesmo dia, era para que a mamãe Bruna 
desse entrada no Hospital Praia da Costa às 
8h de sábado, a fim de aguardar os 
desdobramentos para a chegada da Cecília, 
a mais nova ovelhinha da IEC Soteco. 
Oremos pela família! 
 

Projeto Nílson Braga 
As obras estão a todo vapor, e o dia de início 
do projeto se aproxima: 15 de julho. 

É possível ainda contribuir em espécie por 
meio de depósito bancário: 

• Caixa Econômica Federal – Ag. 1034-1 – 
C/C.: 22205-5 – PIX: 041.836676-40 (CPF). 

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

Sua participação é importante para a 
realização do PNB. 
 

Domingo Missionário 
É hoje! Durante o culto noturno, 
recolheremos ofertas específicas em favor 
da manutenção dos trabalhos de 
evangelismo e missões realizados e/ou 
apoiados por esta Igreja. Lembre-se de que 
missões precisam de gente que vá aos 
campos, que ore pela causa e que contribua 
com o sustento da obra. Em qual grupo você 
se encaixa? 
 

Dia de Missões Nacionais 
Hoje é também o Dia de Missões Nacionais 
em nossa denominação. Oremos pelos 
missionários congregacionais que atendem 
a várias necessidades do Reino de Deus, 

especialmente por aqueles que esta Igreja 
apoia. Para reflexão: “Eis os milhões que em 
trevas tão medonhas / Jazem perdidos, sem 
o Salvador! / Oh! Quem irá as novas 
proclamando / Que Deus em Cristo salva o 
pecador?” (SH 456 – Quem irá?). 
 

Projeto Despertar para a Vida 
Conforme já foi anunciado, começa hoje! As 
classes dos juniores, pré-adolescentes e 
adolescentes estarão sob orientação da irmã 
Selma durante o horário da Escola 
Dominical. Essa atividade ocorrerá no 2º 
domingo de cada mês. Fiquemos todos 
atentos! 
 

Dia da Mulher Congregacional (I) 
Amanhã (11), nossa denominação observará 
o Dia da Mulher Congregacional, uma 
singela maneira de homenagear a quem 
muito contribui com o reino de Deus. A IEC 
Soteco deixa registrado desde já seu 
cumprimento a todas as irmãs, em especial 
àquelas que são membros desta igreja local. 
 

Dia da Mulher Congregacional (II) 
Em virtude dessa data magna observada por 
nossa denominação, o culto do próximo 
domingo será dirigido pela UAF. Que o 
Senhor use poderosamente cada uma das 
nossas irmãs! 
 

Pequenos Grupos 
Como consequência da deliberação da 
última assembleia sobre o tema, o Pr. Albert 
reunirá a Igreja (exceto os participantes do 
Projeto Despertar para a Vida) hoje, em 
classe única, durante o horário da Escola 
Dominical, para apresentar as diretrizes 
sobre a implantação dos pequenos grupos 
(PGs). Serão abordados os seguintes tópicos: 

• Fundamentação bíblica, histórica e 
eclesiástica; 

mailto:pnb199@uiecb.com.br


Boletim Informativo – Ano VI – Nº 28/22, de 10 de julho de 2022 
 

• O que os PGs não são 

• O que os PGs são 

• Características dos PGs 

• A importância da família 

• Organização dos PGs 

• Funcionamento dos PGs 

• Metodologia dos PGs 
Os pequenos grupos serão implementados 
dia 29 de julho, ou seja, na última sexta-feira 
deste mês. Ao longo do período das 
reuniões, haverá uma permanente avaliação 
do trabalho, que poderá sofrer ajustes 
necessários de acordo com as evidências. 
 

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

Trata-se do módulo 2 do programa do curso: 
Uma igreja simplesmente discipuladora. 

Anote aí: Aula 1 – Projeto Videira 
(continuação). 

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

Sexta-Feira da Família 
Na próxima sexta-feira, os trabalhos na 
igreja estarão suspensos. O propósito é 
reservar esse dia para que as famílias 
tenham um tempo de comunhão no lar ou 
mesmo em outro ambiente. Lembre-se de 
que o culto a Deus não é prestado 
exclusivamente no templo e desta ordem de 
prioridade: Deus, família e igreja. 

 
Papai e mamãe, fiquem atentos aos 
anúncios da galerinha! Neste mês, 
trabalharemos em prol do almoço que será 
realizado no dia 7 de agosto. Faça sua 
reserva com Elisa, Bruninha, Henrique ou 
Raphaelzinho. 
 

Cantinho da Oração 
“Orem continuamente” (1Ts 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 Dca. Regina,  

• Em gratidão a Deus pela vida da Cecília. 

• Pela saúde da mãe do Dc. Rafael. 

• Pela saúde da Jacqueline. 

(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.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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. João Artur Dc. José Francisco 

Sexta-Feira da 
Família 

Dca. Níceas 

Dirigente da manhã Ladário  Ladário 

Dirigente da noite Dca. Izabel 
Dc. Rafael 

UAF 

Pregador(a) da noite Pr. David Escodino Pr. Albert 

Oper. de som* Djalma Voluntário Mariana 

Multimídia* (transm./proj.) Luciana M./Ana L. Vívian/Marcela Dc. Rafael/Guilherme 

Recepção Dca. Kelen Tony Dca. Marina 

Intercessão (aos domingos, 

no gabinete) 18h: Evelyn 
18h15: 
Cloves 

18h30: 
Saturnino 

18h45: Luís 
Eduardo 

19h: Eliane 
19h15: 
Vívian 

*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) 

Julho 

10 

- Domingo Missionário 

- Dia de Missões Nacionais (2º domingo) 

9h Projeto Despertar para a Vida 

11 - Dia da Mulher Congregacional 

15 - Sexta-Feira da Família 

15 a 25 - PNB Serra-ES 

17 18h Homenagem ao Dia da Mulher Congregacional 

29 19h30 Pequenos Grupos (cultos nos lares) 

31 19h30 Cantina do DAS 
 

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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