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Uma herança valiosa 
“...prega a palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não, corrige repreende, 
exorta com toda a longanimidade e 

doutrina...” (2Tm 4.1-5). 

Geralmente é no final da vida que as 
pessoas dão as orientações que julgam mais 
importantes. Parece mesmo que nós temos 
a tendência de reservar para os momentos 
finais aquilo que consideramos mais 
precioso, mais relevante. Assim é a segunda 
carta de Paulo a Timóteo: uma espécie de 
testamento daquilo que ele considerava 
como riqueza a ser transmitida como 
herança ao seu filho na fé e seu amigo de 
ministério. 

Ao escrever a Timóteo, Paulo também 
nos deixa como herança um precioso 
tesouro em forma de mensagem. Vejamos o 
que o apóstolo nos reservou no final da sua 
vida e que ficou registrado em 2Tm 4.1-5. 

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 do ser humano sem 
Deus. Com isso, Paulo demonstra que está 
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). Leia também os versos 21 a 32 para 
você ter uma noção ainda melhor do que 
significa viver afastado de Deus. 

O encorajamento para que Timóteo 
pregue a palavra de Deus (v. 1). Paulo 

insiste em que Timóteo não se cale diante de 
tal situação. O verbo conjurar significa 
encorajar, promover reação, instigar, fazer 
pedidos insistentes. Timóteo não poderia 
assistir a tudo o que estava acontecendo à 
sua volta e fazer de conta que ele, como um 
servo de Deus, 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 para os impenitentes; o perdão 
dos pecados e a condenação eterna. 

Os governantes do mundo têm 
colocado em prática uma série de 
programas assistenciais, têm se reunido 
frequentemente para discutir a paz mundial, 
a preservação do meio ambiente, a melhor 
distribuição de riquezas etc., mas tudo não 
passa de medidas paliativas, temporais e, 
muitas vezes, hipócritas e demagogas. Eles 
combatem apenas as consequências da 
desgraça, sem tratar da verdadeira causa da 
corrupção do gênero humano: o pecado, 
que nos separa de Deus (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 
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mesmas, compactuam com a mentira, a 
imoralidade, a injustiça e tudo quanto um 
coração carente de Deus é capaz de 
produzir. 

Paulo sabe que pregar com fidelidade a 
palavra de Deus não é tarefa fácil, embora 
seja imprescindível em meio a uma geração 
corrompida pelo pecado. O pregador 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). Pregar 
com longanimidade, aqui, quer dizer pregar 
com disposição para suportar com 
serenidade e resignação as contrariedades, 
insultos, vexames e ofensas. 

Admoestação para Timóteo se manter 
sóbrio no meio de uma geração 
ensandecida por causa do pecado (v. 5). 
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. 
Você quer livrar sua família do inferno? Quer 
ver seu amigo salvo? Quer melhorar a 
sociedade em que você vive? Então, pregue 
a palavra de Deus, denuncie o pecado e não 
compactue com ele. Faça com que outras 
pessoas conheçam o mesmo Jesus a quem 
você serve. Que o testemunho da sua vida e 
as palavras que saem da sua boca sirvam 
como expressões da presença de Jesus 
Cristo. 

Pr. Albert Iglésia 
 

Domingo Missionário 
É hoje! Lembre-se de interceder pelos 
campos missionários e por aqueles irmãos 
que estão dedicando suas vidas e de seus 
familiares à obra de evangelização no 
mundo. Se você se sentir direcionado por 

Deus, também contribua com ofertas 
durante o culto noturno. Certamente elas 
serão aplicadas em favor dessa causa. 
Lembre-se também do que dizem as 
Sagradas Escrituras: “aquele que semeia 
pouco, também colherá pouco, e aquele que 
semeia com fartura, também colherá 
fartamente. Cada um dê conforme 
determinou em seu coração, não com pesar 
ou por obrigação, pois Deus ama quem dá 
com alegria” (2Co 9.6,7). 
 

Reunião de Oficiais I 
Hoje, logo após o culto noturno, no gabinete 
pastoral, sob a liderança do Pb. Pedro Júnior, 
com vistas às próximas eleições da igreja e à 
formação de uma possível comissão de 
retiro 2019. 
 

Reunião de Oficiais II 
O pastor convoca todos os oficiais para uma 
reunião no próximo sábado, às 16h, no 
gabinete, para tratarem de assuntos afetos 
à pauta da próxima assembleia de membros. 
 

Assembleia de Membros 
No próximo domingo, às 9h, teremos nossa 
assembleia geral ordinária. A pauta será 
divulgada no quadro de avisos da igreja na 
próxima quarta-feira. Todos os membros 
estão convocados. Aqueles que estiverem 
impedidos de comparecer devem justificar 
sua ausência, para não caracterizar falta. 
 

Noite de Talentos 
Dando continuidade às apresentações 
conforme sorteio realizado na Noite de 
Talentos, segue a escala com as próximas 
participações: 
17/06 – Ana Lúcia 
24/06 – Rafaela 
01/07 – Mylena 
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Visitas Pastorais 

Durante o período em que estiver com os 
irmãos, o pastor e sua esposa estarão 
visitando os membros da igreja 
preferencialmente aos sábados. Mas não 
precisa ficar preocupado, pois isso será 
agendado com antecedência. Se você 
quiser, pode se antecipar e solicitar uma 
visita também. 
 

Estudo Bíblico 
Então, você já leu totalmente a segunda 
carta de Paulo aos coríntios? Lembre-se de 
que é ela que estamos estudando às sextas-
feiras. Na primeira aula, aprendemos, entre 
outros ensinamentos, sobre o consolo divino 
nos momentos de angústia e o apreço que 
devemos ter pelos verdadeiros ministros do 
evangelho. Já na segunda aula, observamos 
as distinções entre a antiga e a nova aliança, 
a fim de vivermos plenamente em triunfo, 
exalando o bom perfume de Cristo. O 
material de apoio está disponível no site da 
igreja: https://www.iecsoteco.com/para-
sua-edificacao. 
 

Assembleia Regional – ARCCA 
A próxima reunião será no dia 30/06, no Sítio 
Cantinho da Roça, em Linhares. Custo: 

- Adultos: R$ 25,00; 
- Crianças de 5 a 10 anos: R$ 10,00. 

Obs.: caso as igrejas queiram levar 
visitantes, estes pagarão o valor integral (R$ 
35,00 adulto e R$ 17,50 criança de 5 a 10 
anos) e estarão sujeitos à programação da 
reunião. No custo estão incluídos o uso da 
piscina e também o almoço. 

Programação 
08h00 – Lazer 
11h30 – Almoço 
13h00  – Devocional e reunião de 

Departamentos 

15h30 – Plenária e encerramento 
 

Sugestão de Leitura 
A esposa que eu quero ser: o papel da esposa 
no casamento cristão (Judith Kemp. Editora 
Mundo Cristão, 2006). “Já vi mulheres que, 
ao lerem aquele texto [de Paulo] sobre 
submissão, disseram: ‘Eu, submissa? 
Estamos no século XXI. Isso já está 
ultrapassado. Somos mulheres modernas, 
não precisamos mais fazer isso’. Elas 
duvidaram da palavra de Deus. Outras 
dizem: ‘Meu marido será ganho sem palavra 
alguma? O meu não. Você não conhece o 
meu marido. Ele nunca vai notar a diferença 
na minha vida. Ele nunca vai se converter. É 
um homem muito difícil’. Existe alguma 
coisa difícil demais para Deus?” (a autora). 
 

Motivos de Oração 
• Pelas eleições que ocorrerão este ano na 

igreja. Que Deus nos dê discernimento 
na hora de escolher os irmãos que 
liderarão a igreja local nos próximos dois 
anos. 

• Pela próxima assembleia de membros, a 
fim de que sejamos conduzidos pelo 
Espírito Santo no trato de cada assunto. 

• Pelas vidas das pessoas que estão se 
achegando à igreja, para que Deus as 
fortaleça e sejam cheias do Espírito 
Santo. 

• Pela saúde do Wallace Júnior, que 
passou por uma cirurgia na semana 
passada, a fim de que Deus lhe conceda 
o pleno restabelecimento. 

• Pela missionária Carminha e pela igreja 
do Senhor em Barreiras-BA. Há 
necessidades que precisam ser supridas. 

 

Oficiais 
Reunião no gabinete aos domingos, às 
17h45, para oração antes do culto. 

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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ESCALAS 
Ofícios Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã DET – – Assembleia 

Dirigente da noite Dc. Rafael Cloves 
Pb. Pedro Júnior 

Pr. Albert 

Preletor(a) da noite Dca. Izabel – Pr. Albert 

Oper. de som* Gilmar/Carlinhos   Gilmar/Carlinhos 

Oper. de multimídia.*     

Recepção     

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

18h00:  18h15:  18h30:  

18h45:  19h00:  19h15:  
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

EXPEDIENTES 
Domingo Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

EBD: 9h – Culto: 18h 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) 

Junho 

17 – Domingo Missionário 

23 
16h Reunião de Oficiais 

 Festival do Milho (UAF) 

24 
9h Assembleia Geral Ordinária 

 Aniversariantes do Trimestre (UAF) 

30 8h Assembleia Regional – ARCCA (Sítio Cantinho da Roça, em Linhares) 

Julho 

8 

 Almoço (UAF) 

 Reunião de Oração (UAF) 

– Dia de Missões Nacionais 

18h Culto com Santa Ceia 

9-13 19h30 Semana de Oração 

11  Dia da Mulher Congregacional (UAF) 

15 – Domingo de Missões 

18 - Projeto Nílson Braga (início; em Milagres-CE) 

22  Estudo da Revista Vida Cristã (UAF) 
 

ANIVERSARIANTES DE JUNHO 

7 Raphael 

12 Pb. Cabral e Margarida (casamento) 

15 
Antônio Carlos (Tony) 

Emily 

17 Beatriz 

19 Itamara 

25 Mylena 

Fale com as secretárias da igreja caso seu nome 
não esteja relacionado entre os aniversariantes. 

 
 
 
 

 

OFICIAIS ECLESIÁSTICOS 

Pr. Albert Iglésia; Pb. Pedro Júnior; Dca. Nícias 
Ferreira; Dca. Regina Oliveira; Dc. Rafael 
Albuquerque; Dca. Kelen Albuquerque; Dc. Luiz 
Bermudes; Dc. João Arthur; Dca. Izabel Escodino 

DIRETORIA 

Presidente: Pr. Albert Iglésia; Diretor 
Administrativo: Dc. Luiz Bermudes; Vice-Diretor 
Administrativo: Ladário Higino; Tesoureiro: 
Rafael Albuquerque; Secretárias: Bruna Lopes e 
Paula Andrade. 

Telefones Úteis: Pr. Albert Iglésia: (61) 9 9271-
0472 (Claro e WhatsApp) e Pb. Pedro Júnior: 
(27) 9 9913-1168 (Vivo e WhatsApp). 

 

 


