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Uma herança valiosa (2Tm 4.1-5) 
A segunda carta de Paulo a Timóteo é uma espécie de testamento daquilo que o apóstolo 

considerava como riqueza a ser transmitida como herança ao seu filho na fé e amigo de 
ministério. Vejamos o que Paulo tinha a transmitir. 

A imperiosa necessidade da pregação da palavra de Deus (v. 2). No capítulo 3, em linhas 
gerais, Paulo faz uma caracterização do gênero humano dos últimos tempos. O retrato pintado 
por ele é muito assustador e aponta para o caos da humanidade sem Deus. Com isso, Paulo 
reafirma estar convencido de que não existem alternativas favoráveis à recuperação do 
homem, a não ser aquela que decorra da pregação do evangelho. Isso Paulo já havia expressado 
em outra ocasião, quando escrevera a carta aos romanos: “...não me envergonho do evangelho, 
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê...” (Rm 1:16). 

O encorajamento para que preguemos a palavra de Deus (v. 1). Paulo insiste em que 
Timóteo não se cale diante do caos. O verbo conjurar significa encorajar, instigar, fazer pedidos 
insistentes. Timóteo não poderia assistir a tudo o que estava acontecendo à sua volta e fazer de 
conta que ele, como servo de Deus e ministro do evangelho, não tinha nada a ver com aquilo. 
Timóteo precisava anunciar ao povo os juízos de Deus (v. 2). Uma igreja verdadeira, temente a 
Deus, precisa pregar com fidelidade a palavra do Senhor. Ela não está autorizada a omitir nem 
a mudar o que Deus diz em sua Palavra. A igreja precisa pregar sobre: bênção e maldição; 
prosperidade e privação; curas, milagres e libertação, mas também sobre cadeias e possessões 
demoníacas; céu e inferno; o infinito amor de Deus e o juízo vindouro; o perdão dos pecados e 
a condenação eterna do homem que não se arrepende. Eis a verdadeira causa da corrupção do 
gênero humano: o pecado: “Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus; os seus 
pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá” (Is 59:2). 

O alerta sobre a rejeição das pessoas ao evangelho (vs. 3-4). Paulo sabe que as pessoas 
não suportam a pregação fiel do verdadeiro evangelho de Cristo, pois ele expõe os nossos 
desejos egoístas, derivados da nossa natureza pecaminosa. Paulo diz que as pessoas andam à 
procura de justificativas para os seus erros. Elas se cercam de outras pessoas que, como elas 
mesmas, compactuam com a mentira, a imoralidade, a injustiça e tudo quanto um coração 
carente de Deus é capaz de produzir. A igreja fiel a Deus enfrenta resistências, insultos e 
difamações. Quem procura viver de acordo com a Bíblia é muitas vezes ofendido, criticado, 
ironizado. É por isso que Paulo suplica a Timóteo que pregue “com toda longanimidade e 
doutrina” (v. 2). Isso significa pregar com disposição para suportar os insultos e ofensas. 

A importância do equilíbrio em meio ao caos (v. 5). Paulo admoesta Timóteo a se manter 
sóbrio no meio de uma geração ensandecida por causa do pecado. Paulo também pede que 
Timóteo permaneça firme na obra de Deus, desempenhe seu ministério e, com isso, leve outras 
pessoas a se converter a Jesus Cristo. Nos nossos dias, muitas pessoas também estão à procura 
de quem aprove suas mentiras, suas imoralidades, suas falcatruas, seus pecados. Dizer que elas 
estão cometendo pecado e que, se não se arrependerem, vão para o inferno pode ser 
desgastante e significar uma luta inesgotável e até uma inimizade. Porém a igreja foi 
vocacionada a ser testemunha de Jesus Cristo (At 1:8).  
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Escola Dominical 
Hoje nossa denominação comemora o dia da 
escola mais importante do mundo, pois o que 
nela aprendemos tem resultados eternos. Ela 
nasceu na Inglaterra, em 1780, na cidade de 
Gloucester, por iniciativa do jornalista Robert 
Raikes. Naquela época, a situação moral e 
espiritual do país era muito preocupante. 
Raikes percebeu que a ignorância estava 
entre as causas do problema e teve a ideia de 
organizar uma escola voltada para crianças 
que funcionaria aos domingos e não cuidaria 
apenas da educação secular, mas também 
daria educação religiosa e teria a Bíblia como 
livro-texto. Em 20 de julho de 1780, surgiu a 
escola dominical. A iniciativa daquele 
jornalista chamou a tenção do país. João 
Wesley deu total apoio ao projeto. Em 1875, 
em Londres, foi organizada a Sociedade para 
Promoção das Escolas Dominicais nos 
Domingos Britânicos. Já no ano seguinte, 
havia 200 mil crianças matriculadas. No Brasil, 
a primeira Escola Dominical nasceu em 
Petrópolis (RJ), no dia 19 de agosto de 1855, 
na casa do médico e missionário escocês 
Robert Kalley. Nesse primeiro dia, havia 
apenas cinco crianças presentes, e sua 
esposa, Sarah Kalley, contou-lhes a história do 
profeta Jonas. A partir daí, a Escola Dominical 
não parou mais de crescer. O que começou 
timidamente na residência desse casal 
contribuiu para a fundação da primeira igreja 
congregacional no Brasil, a Igreja Evangélica 
Fluminense (RJ). Mais tarde, também como 
fruto desse trabalho precursor, outras igrejas 
congregacionais foram sendo organizadas. 
Parabéns ao casal Kalley! Parabéns às igrejas 
que ainda mantêm em sua programação 
espaço reservado para essa escola! Parabéns 
aos irmãos da IEC Soteco que se empenham 
para que nossa escola cumpra seu propósito 
no Reino de Deus: a edificação de vidas. Só 
uma perguntinha: você é aluno da Escola 
Dominical? 

Reunião da Diretoria e do Conselho 
Fiscal 
Na próxima sexta-feira (24), às 20h30, logo 
após o estudo bíblico. Quem não puder 
comparecer avise ao pastor, por favor. 
 

Reunião de Oficiais 
Será no próximo sábado (25), às 16 horas, no 
gabinete pastoral. Quem não puder 
comparecer avise ao pastor, por favor. 
 

60 Anos 
Hoje à noite, estaremos novamente louvando 
a Deus por mais um ano de organização desta 
igreja, a exemplo do que fizemos ontem. 
Agradecemos o empenho dos irmãos para 
que os cultos e as comemorações pudessem 
ser realizados. Agradecemos ainda a presença 
dos que atenderam ao nosso convite e dos 
demais visitantes. Que Deus abençoe a todos! 
 

Domingo Missionário 
Será transferido para o próximo domingo 
(26), em razão do que foi exposto acima. Na 
ocasião, receberemos a visita da missionária 
Sheila Schineider. Desde já, seja bem-vinda. 
 

Avanço Missionário 
Está marcado para acontecer nos dias 21 a 
23/04, em Aracruz. Durante a reunião da 
ARCCA, ficou estabelecida a taxa de R$ 30,00 
para alimentação durante todo o evento. 
Nossa igreja está incentivando a participação 
dos membros. Se você tem interesse em ir, 
converse com a Dca. Izabel (DEM). Estamos 
estudando a melhor maneira de atendermos 
os interessados. 
 

Tarde da Ação Social 
Nosso Departamento de Ação Social está 
programando uma série de atividades para o 
dia 29 de abril, às 16h. O intuito interagir com 
a comunidade local. Para isso será necessária  
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a colaboração dos irmãos em diversas áreas 
de atuação. O DAS tem conversado com 
outros Departamentos e com as Uniões. Não 
se acanhe, voluntarie-se também. Sua ajuda é 
bem-vinda. Procure a irmã Flávia. 
 

Motivos de Oração 
 Pela saúde do pai do nosso irmão Nasser. 

 Pela saúde da nossa irmã Jacqueline. 

 Pela saúde da nossa irmã Paula. 

 Pela saúde do Cleyton, irmão do Pr. Albert. 

 Pelos trabalhos semanais da igreja. 

 Pelos que estão enfraquecidos e afastados. 
 

Nossas Leis e Doutrinas 

SÍNTESE DOUTRINÁRIA DA UNIÃO DAS 
IGREJAS EVANGÉLICAS CONGREGACIONAIS 

DO BRASIL1 

Visões ou Revelações (continuação) 

 As revelações ou visões devem estar 
sujeitas à mesma disciplina da profecia, isto é, 
devem ser julgadas, pois podem ser 
simplesmente fruto de mente natural ou 
carnal (Jr 23:16; Cl 2:18-19). Na questão do 
misticismo da fé, o ruído que pensamos vir do 
Senhor pode não ter origem nele (1Rs 19). 

 Visões ou revelações nunca devem ser 
usadas como meio promocional ou de 
“autoafirmação”. 

 Visões ou revelações não podem ser 
entendidas como a forma mais eficiente de 
Deus indicar a Sua vontade e orientar o Seu 
povo.  

 A Bíblia é a fonte de descobertas da 
vontade do Senhor e a bússola precisa dirigir 
os santos. Além desse instrumento útil (2Tm 
3:16-17), o povo de Deus desfruta da ação do 
Espírito Santo em sua vida, aclarando a 
Palavra ao espírito humano e guiando-o a toda 

verdade (Jo 16:13). 
 
Expulsão de Demônios ou Exorcismo 

“Cremos que os crentes em Cristo 
têm autoridade para expulsar 
demônios, em nome dEle.” 

Essa afirmação encontra base nas 
Escrituras, conforme segue abaixo: 

Possessão demoníaca 

 É a invasão da pessoa não redimida pelo 
sangue de Jesus por espíritos demoníacos, 
que dominam suas faculdades mentais – a 
razão, a volição e a emoção (cf Lc. 8:26-34). 

 Somente os incrédulos estão sujeitos à 
possessão maligna, pois os que recebem a 
Jesus como Senhor e Salvador ficam livres de 
serem atingidos por essa invasão do inimigo, 
uma vez que passam a ser santuário do 
Espírito Santo (1Co 3:16; 6:19) e residência 
permanente do Pai e do Filho (Jo 14:23); o 
Senhor lhes garante completa libertação (Jo 
8:36; Cl 1:13) e proteção (2Ts 3:3; 1Jo 4:4; 
5:18). 

 Crentes em Cristo podem sofrer opressão 
(intensa influência) demoníaca ou satânica, 
quando: 

– perdem o caminho da santidade e deixam 
de se submeter à vontade de Deus (1Co 
5:2-5; 1Pe 5:6-9); 

– não resistem ao diabo (Tg 4:7); 

– o Senhor, dentro de Sua Soberania, para 
fins de provação da fé e de disciplina, o 
permite (Jó 1 e 2; 2Co 12:7-10). 

 
(continua no boletim do dia 2/4/17) 

 
 
 

                                                 
1 Fonte: http://uiecb.com.br/a-uiecb/doutrina/sintese-doutrinaria/, com adaptações. Acesso em 14/1/2014. 
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã DET – – DET 

Dirigente da noite Pb. Pedro Júnior Eduardo Tomazini Pr. Albert Dcª. Izabel 

Pregador(a) da noite Pr. Albert – – 
Misª. Sheila 
Schineider 

Oper. de som* Carlinhos/Gilmar Lucas Salino Lucas Salino Carlinhos/Gilmar 

Oper. de multimídia.* Bruna – Paula Aline 

Recepção Dcª. Nícias Bráulio Pb. Cabral Ana Lúcia 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Dcª Regina 19h45: Flávia 20h00: Dcª Izabel 

20h15: Cloves 20h30: Ladário 20h45: Williana 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

OFÍCIOS 
Domingo Segunda-Feira Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

EBD: 9h 
UAF: 18h (2º) e 18h30 (4º) 
Culto: 19h30 

UAC: 19h30 
Oração no 

Templo: 19h30 
Estudo Bíblico: 

19h30 
Ensaio do Ministério 

de Louvor: 16h 

Semana de Oração no Templo: toda primeira semana completa de cada mês. 
 

AGENDA E DATAS MAGNAS 
(Fale com o pastor ou com as secretárias caso queira reservar uma data especial) 

Mês Dia Horário Evento 

Março 

24 20h30 Reunião da Diretoria e do Conselho Fiscal 

25 16h Reunião de oficiais 

26 - Domingo missionário 

Abril 

2 19h30 Culto com Santa Ceia 

3-7 19h30 Semana de oração no templo 

12 - Dia da revista O Exemplo (COMEC) 

14 - Sexta-feira Santa 

14-16 - Retiro (nestes dias, não haverá atividades no templo) 

21 
- Dia do Abrigo da Pedra de Guaratiba (RJ) 

- Avanço missionário em Aracruz 

22 - Avanço missionário em Aracruz 

29 16h Tarde da Ação Social (resp. DAS) 
 

ANIVERSARIANTES DE MARÇO 

3 Ladário e Dca. Izabel (casamento) 

5 
Lyse Anne 

Evylin 

11 Henrique 

12 Pb. Cabral 

13 Luciana Moraes 

14 Wanderson Bernardino 

21 Jacqueline 

22 Maria Luíza 

23 Luciana Merlo 

30 Alice Cândida 
(Fale com as secretárias da igreja caso seu nome não 
esteja relacionado entre os aniversariantes do mês.) 

ACONSELHAMENTO PASTORAL 

Domingo 
Gabinete: após a EBD; a partir de 
18h15; e após o culto noturno. 

Sexta 
Gabinete: a partir de 18h15; e após o 
estudo bíblico. 

Sábado 
Gabinete: em horário a combinar. 
Visitas: em horário a combinar. 

Outros 
dias 

Conforme sua necessidade. Anote os 
contatos: (27) 99781-8387, (61) 
99271-0472 (WhatsApp) e 
albert.iglesia@hotmail.com. 

 
 

Visitante, seja bem-vindo! Sua presença é um 
prazer. Volte sempre. 

mailto:albert.iglesia@hotmail.com

