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A igreja e sua mensagem 

(1Tm 1.1-20) 

Depois de ter sido libertado da sua 1ª 
prisão em Roma, onde esteve durante 2 
anos (At 28.30), Paulo visitou algumas 
cidades onde já havia pregado, incluindo 
Éfeso. Naquela cidade, Paulo deixou seu 
filho na fé Timóteo como pastor da igreja 
local e o incumbiu de tratar de vários 
problemas que nela começaram a surgir, tais 
como: a) o ensino de falsas doutrinas (1.3-7; 
4.1-3; 6.3-5); b) a desordem no culto público 
(2.1-15); e c) necessidade de líderes 
qualificados para a função (3.1-14); e d) o 
apego ao materialismo (6.6-19). 

Estando o apóstolo na Macedônia, ele 
escreve sua 1ª carta a Timóteo (c. 62-64 d.C.) 
com o intuito de encorajá-lo a cumprir 
cabalmente suas funções ministeriais (ler 
3.14-15). Nesse sentido, Timóteo – como 
líder da igreja em Éfeso – deveria ter um 
cuidado especial com a mensagem 
anunciada por ela. Mas, afinal, qual deve ser 
essa mensagem? Como e por que ela precisa 
ser proclamada? De onde provém a 
autoridade daqueles que são chamados para 
fazer isso? 

O princípio da autoridade da liderança 
cristã. Paulo afirma sua prerrogativa já na 
saudação, indicando que não era um 
aventureiro (v. 1), mas sim alguém ordenado 
por Deus. Semelhantemente, o apóstolo 
também indica que Timóteo foi divinamente 
vocacionado (v. 18; cf. 4.14; 2Tm 1.6). Aliás, 
essa foi uma das promessas feitas por Deus 
ao seu povo já no AT: “Dar-vos-ei pastores 
segundo o meu coração, que vos 
apascentem com conhecimento e com 
inteligência” (Jr 3:15). 

A igreja deve confrontar falsas 
doutrinas (vs. 3-11). O aparecimento de 

falsos mestres fez surgirem falsos ensinos, 
que precisavam ser confrontados. As falsas 
doutrinas deturpavam o uso adequado da lei 
do AT e se baseavam em histórias 
fantasiosas originadas no judaísmo. A lei 
(diagnóstico) não é o evangelho (remédio), 
mas ambos caminham juntos. O próprio 
Paulo enfatiza a importância daquela 
quando usada “de modo legítimo” (v. 8; cf. 
Rm 7.12-16). 

A igreja deve proclamar o evangelho 
(vs. 12-17). Paulo apresenta a si mesmo 
como exemplo da capacidade 
transformadora do verdadeiro evangelho. 
Ele lembra quem era (v. 13); como foi salvo 
(vs. 13-15); e quem se tornou (vs. 12, 16). 
Sua confiança no poder do evangelho era 
tanta que ele pôde declarar em outra 
ocasião: “Pois não me envergonho do 
evangelho, porque é o poder de Deus para a 
salvação de todo aquele que crê, primeiro 
do judeu e também do grego; visto que a 
justiça de Deus se revela no evangelho, de fé 
em fé, como está escrito: O justo viverá por 
fé” (Rm 1.16-17). 

A igreja deve lutar pela fé cristã (vs. 18-
20). Paulo emprega uma linguagem militar 
para enfatizar o dever de um ministro do 
evangelho (vs. 18-19). Nem sempre é fácil 
realizar a vontade de Deus, mas é 
extremamente necessário que nos 
empenhemos para isso. O apóstolo alerta 
que os que rejeitam a pureza e a 
genuinidade dá fé bíblica acabam se 
desviando da presença de Deus, e a igreja (a 
partir da sua liderança) precisa se posicionar 
firmemente a respeito disso. 

Que as igrejas ditas evangélicas, 
guiadas por líderes piedosos, possam 
assumir seu papel. 

Pr. Albert Iglésia  
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Noite de Louvor e Adoração 
Ocorreu ontem em nossa Igreja. Parabéns 
aos organizadores. Que venham outras 
noites como essa! 
 

 
É hoje! Esta igreja congratula os homens 
congregacionais, principalmente os 
membros dela. Para reflexão: “Procure 
apresentar-se a Deus aprovado, como 
obreiro que não tem do que se envergonhar, 
que maneja corretamente a palavra da 
verdade” (2Tm 2:15). 
 

 
Funciona hoje com sua configuração normal. 

Como já é de praxe, um breve recesso está 
sendo previsto para iniciar dia 18/12. 
Aguarde outras informações. Planeje-se! 
 

Reunião 
Hoje, após o culto noturno, com os 
diretores, assessores e presidentes (ou seus 
representantes) eleitos/nomeados para o 
próximo biênio do DERP, DAS, DEM, UAF, 
UHEC, ASMUC, ASCOM e ASMINF. 

 
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 6: A 
obra de regeneração do Espírito Santo. 

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

Culto de Oração 
Ocorrerá na próxima 

sexta-feira, às 19h30, no 
templo. A UHEC está 
responsável pela 
direção. O culto é uma 
atividade da Igreja e, 
portanto, a participação 

dos demais membros é 
esperada naturalmente, inclusive com o 
exercício dos demais serviços e dons. 
 

Mutirão da Limpeza 
No próximo sábado, a partir de 8h, aqui na 
Igreja. Nesse dia, além da faxina, 
reavaliaremos a pertinência de certos 
objetos, móveis e utensílios alocados em 
nossas dependências. 

Se você é responsável por alguma área, 
observe se algo sob seus cuidados está sujo, 
quebrado, fora do lugar apropriado, 
sobrando, inutilizável e se antecipe 
adotando as devidas providências. Na 
dúvida, fale com o pastor. 

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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Os varões estão sendo solicitados a dar 
aquela “força”. As varoas que puderem 
cooperar também serão bem-vindas. Dê seu 
nome à Flávia e saiba como ajudar. 
 

Santa Ceia 
Será no próximo domingo, 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). 
 

Nossa Doutrina 
O pastor recomenda que todos assistam à 
série de estudos sobre os 28 artigos que 
compõem a Breve Exposição das Doutrinas 
Fundamentais do Cristianismo adotada 
pelas igrejas congregacionais filiadas à 
UIECB. 

Os estudos são ministrados pelo Pr. Antônio 
Neto, da IEC Mangabeira (João Pessoa-PB), e 
estão hospedados no site oficial da UIECB. 
Acesse a playlist por meio do link abaixo: 

https://www.youtube.com/c/UIECBOficial/
playlists. 
 

Pr. Richard & Yohanna 
Foram convidados pelo Palavra da Vida de 
Portugal para trabalharem lá na área de 
desenvolvimento de liderança. O Palavra da 
Vida Europa emitiu carta de recomendação 
nesse sentido. 

Após orarem ao Senhor, nossos irmãos 
compreenderam que deveriam aceitar o 
desafio e pretendem se mudar para o novo 
país no próximo ano. 

Esta Igreja permanecerá apoiando o casal 
em sua nova atuação ministerial e roga ao 
Pai que abençoe essa amada família. 

Os documentos correspondentes ao caso 
foram compartilhados no grupo de 
membros da Igreja. Querendo lê-los 
fisicamente, fale com o pastor ou com nossa 
secretária. 
 

Confraternização de Fim de Ano 
Neste ano, ocorrerá no dia 1º de janeiro, no 
Sítio Xodó (cerca de 26 min ou 16,5 km da 
Igreja), de 9h a 17h, com direito a lazer 
completo, churrasco e lanche da tarde. 

Condições: 1) congregados efetivos e 
membros: 1.1) a partir de 10 anos = R$ 
35,00; 1.2) de 4 a 9 nos = R$ 17,50; e 2) 
visitantes: 2.1) a partir de 10 anos = R$ 
70,00; 2.2) de 4 a 9 anos = R$ 35,00. 
Pagamento até dia 16/12. 

Dê seu nome à Bruna, que está organizando 
a lista dos interessados, inclusive as caronas 
– que serão disponibilizadas 
preferencialmente para os do grupo 1; 
havendo mais vagas, para os do grupo 2. 
 

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. 

• 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.youtube.com/c/UIECBOficial/playlists
https://www.youtube.com/c/UIECBOficial/playlists
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 Dca. Kelen Dcª. Marina Dcª. Níceas Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Dca. Kelen 
Pr. Albert UHEC 

Dc. José Francisco 

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

Multimídia* (transm./proj.) Víviam/Ana Luísa Luciana/Evellyn Voluntário (proj.) Luciana/Guilherme 

Recepção Dca. Níceas Cloves Ladário Dcª. Kelen 
Intercessão (aos domingos, 

no gabinete) 18h: Flávia 
18h15: 
Creusa 

18h30: 
Vanusa 

18h45: 
Bruna 

19h: Dcª. 
Marina 

19h15: Dc. 
José F. 

*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 

3 
8h Mutirão de Limpeza (coordenação: Flávia) 

14h Tarde de Oração (UAF) 

4 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina (Retiro 2023) 

5 a 9 19h30 Semana de Oração 

10 
16h Reunião de Oficiais 

18h Confraternização de Encerramento (UAF) 

11 
- Dia da Bíblia (2º domingo) 

- Domingo Missionário 
 

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 

11 Bruna Lopes de Oliveira Ribeiro 

13 Dc. Rafael e Dca. Kelen (casamento) 

19 Mariana Gualandi de Sá 
24 Carlos Humberto e Luciana (casamento) 

29 Maria Catrinque Salino 

ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 

1º Anthonny 
3 Cloves e Dcª. Regina (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; 
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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