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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 desses conselhos. 

O primeiro conselho 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 conselho 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. Destes, Paulo aconselha Timóteo a fugir. 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 do povo de Deus de que, por amor ao 
próximo ou mesmo para ganhar uma alma, o crente deve admitir certos hábitos comportamentais. 
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”. Pois bem, leiamos o que a Palavra de 
Deus diz acerca de algumas 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 conselho de hoje está em 4:5, última parte. Nem todos são apóstolos ou 
pastores, mas todos temos um ministério a desempenhar na obra de Deus. Seja ele 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. 
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Escola Dominical 
Hoje o pastor estará na classe dos jovens. No 

dia 4/12, ele estará ministrando a lição na 

classe dos adolescentes. No dia 11/12, estará 

com os juniores. Dessa forma, os professores 

poderão descansar um pouquinho e assistir 

às aulas na condição de alunos. 

 

Próximas Assembleias 
Ocorrerão no dia 18/12, a partir das 9h, as 
assembleias ordinária e especial. Na primeira, 
trataremos de assuntos de rotina, como 
prestação de contas, parecer do Conselho 
Fiscal, rol de membros, aprovação de atas 
anteriores, atividades da igreja no fim de ano 
etc. Na segunda, faremos as eleições 
necessárias e previstas no novo estatuto: 
oficiais, Diretoria Administrativa, Conselho 
Fiscal e Departamentos, para o biênio 2017-
2018. 
 

Comissão 
Os oficiais da igreja, sob a relatoria do Pb. 
Pedro Júnior, indicarão ao pastor nomes de 
alguns irmãos que concorrerão aos cargos 
mencionados acima. O pastor, após a análise 
de alguns critérios, submeterá os nomes à 
assembleia da igreja, para decisão final. O 
prazo para as indicações é até o dia 4/12. 
Caso você seja consultado, disponha-se. 
 

Uniões 
O pastor solicita que a União Auxiliadora 
Feminina, a União de Homens Evangélicos 
Congregacionais, a União de Mocidade 
Evangélica Congregacional e a União de 
Adolescentes Congregacionais já se 
movimentem para eleger seus 
representantes para o biênio 2017-2018. Os 
nomes devem ser apresentados ao pastor até 
dia 4/12. Antes, porém, os representantes 
atuais devem procurar o pastor. 

Obra no Telhado 
Em cumprimento a uma decisão da 

assembleia de membros, a Diretoria da igreja 

providenciará a cobertura do espaço que dá 

acesso aos banheiros masculino e feminino. O 

tesoureiro, o secretário de património e o 

pastor estão estudando a melhor relação 

custo-benefício para a igreja, a fim de 

executar o serviço. 

 

Dia do Jovem Congregacional 
Foi no dia 23, de acordo com as datas magnas 
da nossa denominação. A igreja cumprimenta 
cada jovem e deseja que eles sejam 
fortalecidos no Senhor. Parabéns! 
 

Dia do Homem Congregacional 
Também de acordo com nossa denominação, 
é hoje! Que Deus seja louvado pela vida 
deles. No dia 10/12, às 19h30, haverá um 
culto de gratidão ao Senhor pelos jovens e 
homens congregacionais. Toda igreja está 
convidada. 
 

Santa Ceia 
No próximo domingo, no culto noturno. O Dc. 
Rafael e a Dc. Regina ficam responsáveis pela 
preparação da mesa. “Examine-se, pois, o 
homem a si mesmo, e assim coma do pão e 
beba do cálice. Porque quem come e bebe, 
come e bebe para sua própria condenação, se 
não discernir o corpo do Senhor” (1Co 11.28-
29). 
 

Motivos de Oração 
 Pela saúde do Sr. Eldonai, irmão do Zé 

(membro da nossa igreja), pois foi 

acometido por um câncer. 

 Pela vida do irmão Azarcom. 

 Pela vida do irmão Cabral e sua família, 

para que Deus os direcione, pois precisam 

definir questões importantes. 
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NOSSAS LEIS E DOUTRINAS 

28 ARTIGOS DA “BREVE EXPOSIÇÃO DAS DOUTRINAS FUNDAMENTAIS DO CRISTIANISMO” 

Art. 20 – Dos deveres dos Crentes 

É obrigação dos membros de uma igreja local reunirem-se para fazer orações e dar 
louvores a Deus, estudarem Sua palavra, celebrarem os ritos ordenados por Ele, promoverem 
o bem de todos irmãos, receberem como membros aqueles que pedem e que parecem 
verdadeiramente filhos de Deus pela fé, excluírem aqueles que, depois, mostram, pela 
desobediência aos preceitos do Salvador, que não são de Cristo e procurarem o auxilio e a 
proteção do Espírito Santo em todos os seus passos. 

Referência(s) bíblica(s): Mateus 28:19; Lucas 22:17-20; Atos 1:14, 2:42; 1ª Co 11:23-26. 
 
Art. 21 – Da Obediência dos Crentes 

Ainda que os salvos não obtenham a salvação pela obediência à lei, senão pelos 
merecimentos de Jesus Cristo, recebem a lei e todos os preceitos de Deus como um meio pelo 
qual Ele lhes manifesta sua vontade sobre o procedimento dos remidos. 

Referência(s) bíblica(s): João 8:31, 15:14; At 15:11; Romanos 7:7 e 12; Gálatas 5:4; Efésios 
2:8. 
 
Art. 22 – Do Sacerdócio dos Crentes e dos Dons do Espírito 

Todos os crentes sinceros são sacerdotes para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a 
Deus, por Jesus Cristo, que é o Mestre, Pontífice e único Cabeça da sua Igreja. Ele, como 
governador da Sua Casa, estabeleceu nela diversos cargos – como pastor, presbítero, diácono 
e evangelista – para os quais escolhe e habilita com talentos próprios aqueles que cumprirão 
os deveres desses ofícios. Estes, quando existem, devem ser reconhecidos pela Igreja como 
preparados e dados por Deus. 

Referência(s) bíblica(s): 1ª Coríntios 12:4-31; Efésios 4:11-13; 1ª Pedro 2:9. 
 
Art. 23 – Da Relação de Deus para com o Seu Povo 

O Altíssimo Deus atende as orações que, com fé, em nome de Jesus, o único Mediador 
entre Deus e os homens, Lhe são apresentadas pelos crentes, aceita os seus louvores e 
reconhece como feito a Ele todo o bem feito aos Seus. 

Referência(s) bíblica(s): Mateus 21:22; Marcos 11:24; João 14:13-14; 1ª Timóteo 2:5; 
Hebreus 12:24. 
 
Art. 24 – Da Lei Cerimonial e dos Ritos Cristãos 

Os ritos judaicos, divinamente instruídos pelo ministério de Moisés, eram sombras de 
bens vindouros e cessaram quando os mesmos bens vieram. Os ritos cristãos são somente 
dois: o batismo com água e a Ceia do Senhor. 

Referência(s) bíblica(s): Colossenses 2:8:23; Hebreus 9. 
 

(Continua no próximo boletim)  
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã Superint. EBD   Superint. EBD 

Dirigente da noite Dca. Kélen Cloves Pr. Albert Pr. Albert 

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

Oper. de som* Gilmar André Arthur Carlinhos 

Oper. de multimídia.* Paula Paula Consultar Escala Consultar Escala 

Recepção Charlene Ladário Luís Eduardo Aline 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Pb. Pedro Júnior 19h45: Nasser 20h00: André 

20h15: Mateus 20h30: Anderson 20h45: Alana 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 

 

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

EBD: 9h 
Culto: 19h30 

Reunião dos 
Adolesc.: 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 caso queira reservar uma data especial) 

Mês Dia Horário Evento 

Novembro 
26 14h Ensaio para a Cantata de Natal 

27 - Dia do Homem Congregacional 

Dezembro 

1º 19h30 Ensaio para a Cantata de Natal 

3 14h Ensaio para a Cantata de Natal 

8 19h30 Ensaio para a Cantata de Natal 

10 19h30 Culto de Gratidão alusivo ao Dia do Jovem e do Homem Congregacional 

11 - Dia da Bíblia (2º domingo) 

15 19h30 Ensaio para a Cantata de Natal 

17 19h30 Culto dos Adolescentes 

18 9h Assembleia de membros 

22 19h30 Ensaio para a Cantata de Natal 

25 19h30 Culto (Cantata de Natal) 

31 22h 
Culto (Ano Novo; Posse dos Eleitos para o Biênio 2017-2018; Ceia de 
Confraternização) 

 

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 

11 Bruna Lopes 

13 Dc. Rafael e Dca. kelen (casamento) 

20 Luís Felipe 

24 Carlos Humberto e Luciana (casamento) 

29 Maria Catrinque 
 
 
 
 
 
 
 

(Fale com a secretária 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

