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Nossos irmãos de Corinto – Parte 11 

“Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como 
a espirituais, e sim como a carnais, como a 

crianças em Cristo” (1Co 3.1). 

Paulo iniciou o capítulo 2 dizendo que 
quando esteve com os nossos irmãos de 
Corinto não usou linguagem persuasiva de 
sabedoria humana na sua pregação, mas o 
fez em demonstração de Espírito e poder 
para que a fé daqueles irmãos não se 
apoiasse em sabedoria de homens, mas sim 
no poder de Deus (vv.3,4). Já no início do 
capítulo 3, ele se refere aos coríntios como 
uma igreja carnal e infantil, comportamento 
incompatível com quem deveria estar cheia 
do Espírito que vem de Deus (1Co 2.12). 

Ser um crente carnal é abrir mão do 
poder do Espírito de Deus em sua vida e é 
também estagnar-se no conhecimento das 
coisas de Deus. De fato, não há como ser um 
crente carnal e ao mesmo tempo desfrutar 
do poder de Deus. Também não há como ser 
carnal e ao mesmo tempo crescer na graça e 
no conhecimento do nosso Senhor Jesus. 

Um crente carnal é um crente sem 
poder. O conjunto de crentes carnais é uma 
igreja sem poder. Um crente carnal é um 
crente imaturo. O conjunto de crentes 
carnais é uma igreja imatura. Essa tem sido 
a situação de muitos crentes e igrejas: sem 
poder e sem maturidade. Esse tem sido o 
retrato de boa parte da igreja dita evangélica 
no Brasil, que não luta com as armas 
espirituais, mas com as do mundo. Tem sido 
imatura pois vive uma agenda que não se 
orienta pela Palavra, mas pela politicagem e 
brigas ideológicas meramente humanas. 
Quanto tempo a Igreja brasileira tem 
perdido travando uma luta contra carne e 
sangue! Quanto tempo se gasta em debates 
inócuos quando deveria pregar o Evangelho! 

Mas podemos falar o mesmo de crentes que 
lotam as redes sociais e gastam um precioso 
instrumento e tempo se engajando numa 
luta que nem sabemos se é a luta que Deus 
quer que travemos.  

Observem também que muitos crentes 
vivem acuados. Isto demonstra falta de 
poder. Reparem que muitos crentes 
assumem a ordem mundial como sua 
agenda e nem percebem que defendem 
homens e ideias ao invés de pregar a Palavra 
de Deus. Isto é imaturidade, porque estão 
agindo como “meninos, agitados de um lado 
para outro e levados ao redor por todo vento 
de doutrina, pela artimanha dos homens, 
pela astúcia com que induzem ao erro” (Ef 
4.14). 

Olhe bem para sua vida e veja se de fato 
você vive na autoridade do poder de Deus. 
Olhe bem para sua vida e observe se seu 
comportamento é o de alguém bem 
experimentado nas coisas de Deus. Se você 
é um crente murmurador, incapaz, de ânimo 
dobre, insatisfeito contumaz, conhece mais 
as coisas do mundo do que as de Deus, é 
levado a agir de acordo com o último 
noticiário ou de acordo com o que a mídia 
dita, sim, se você se encaixa nesse perfil, 
certamente, não é o poder de Deus que o 
está revestindo e nem ainda está 
experimentando maturidade espiritual. A 
Igreja de Corinto abriu mão do poder de 
Deus e de ser madura nas coisas de Deus 
porque escolheu ser carnal, viver a agenda 
do mundo e não a de Deus. Cuidado com o 
que está influenciando sua vida, pois pode 
ser que o mesmo que ocorreu aos coríntios 
esteja ocorrendo nos dias de hoje. 

(Pr. Hilário José. Extraído do Boletim 
Dominical nº 25/15, de 21/06/2015, 

da IEC Brasília, com adaptações)  
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Chá Revelação 
Até o fechamento deste boletim (na sexta-
feira), todos aguardávamos a revelação do 
sexo do bebê da Bruna e do Matheus, que 
aconteceu ontem (sábado). Hoje já sabemos 
se se chamará Cecília ou Calebe O evento é 
apenas um pretexto para causar um pouco 
de suspense nos familiares e amigos, 
confraternizarmo-nos, louvar e agradecer a 
Deus pelo dom da vida, já que os filhos são 
herança do Senhor independentemente do 
sexo da criança. Mais uma vez, nossos 
cumprimentos aos pais! 
 

Coral de Violão 
Se você tem interesse de aprender e/ou 
participar das aulas, fale diretamente com o 
Luís Eduardo. Os encontros ocorrem sempre 
aos sábados, a partir das 16h. 

Há sempre uma classe para você e sua 
família aprender a Palavra de Deus. Você já 
é aluno dessa escola? 

 

É hoje o nosso Domingo Missionário! 
Durante o culto noturno, recolheremos 

ofertas específicas para investimento nessa 
área. Medite, por exemplo, na seguinte 
passagem das Escrituras: “Todo aquele que 
invocar o nome do Senhor será salvo. Como, 
porém, invocarão aquele em quem não 
creram? E como crerão naquele de quem 
nada ouviram? E como ouvirão, se não há 
quem pregue? E como pregarão, se não 
forem enviados? Como está escrito: Quão 
formosos são os pés dos que anunciam 
coisas boas!” (Romanos 10:13-15). 

 

Gabinete Pastoral 
A fim de diluir as demandas da Igreja 
surgidas ao longo dos dias e evitar uma 
concentração de atendimentos no domingo, 
o pastor Albert informa que também está 
disponível para aconselhamento, visitação e 
trato de questões administrativas da Igreja 
durante o meio de semana, com exceção das 
segundas-feiras (sempre que possível), 
quando ele e sua família observarão um 
período de repouso e comunhão. Se 
precisar, faça contato, agende um dia e 
horário. Atualmente, até por 
videoconferência é possível nos reunirmos 
para tratar de algumas questões. É sempre 
uma satisfação poder pastorear aqueles a 
quem o Senhor do rebanho nos confiou. 
 

Pauta de Assembleia 
Os membros desta Igreja que desejam tratar 
de algum assunto na próxima AGO 
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(conforme o § 1º do art. 44 do Estatuto), 
prevista para dia 27/02, devem apresentá-lo 
ao pastor até o próximo dia 18, a fim de que 
ele seja previamente analisado e pacificado 
pelo Corpo de Oficiais antes de entrar em 
pauta. 
 

 
Na próxima quarta-feira (16), daremos 
continuidade à nossa nova série de estudos 
bíblicos, intitulada Uma Igreja Simples. 
Anote aí: 

✓ Módulo 1 – Aula 4 – Revolução do 
Simples: Movimento (parte 2). 

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 (18), às 
19h30. A UAC e a UMEC 
estarão responsáveis 
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. 

 

Culto no Lar 
Sob a direção da UAF, acontecerá na 
próxima quinta-feira (17), a partir das 
19h30. Outros esclarecimentos podem ser 
obtidos com a Dca. Carmozina. 
 

Corpo de Oficiais 
Reunião no próximo 
sábado (19), às 16h, 
no gabinete pastoral. 
É imprescindível o 
comparecimento de 
todos para as devidas 
deliberações, salvo daqueles que estão 
dispensados por foça maior. 
 

Cantinho da Oração 
“Orem continuamente” (1 Ts 5:17 NVI). 

• Pela saúde da Sra. Fernanda, mãe da 
Mariana, que está internada desde o 
último dia 7 no Hospital Central Estadual 
de Vitória, devido a um AVC. 

• Pela viagem do Lucas a Portugal. 

• Pela viagem do Albert Júnior ao ES, 
amanhã. 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

 

Redes Socias 
 

   
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco 

 

Contribuições 
Bradesco: agência 02313, conta corrente 
0012657-8. Pix: 28564425000142 (CNPJ). 
 

Visitante, seja bem-vindo! 
Sua presença nos alegra. 

Volte outra vez!  

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 Dca. Izabel Bruna Dca. Kelen 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Dca. Izabel 
Dc. Rafael UAC/UMEC 

Ana Lúcia 

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

Oper. de multimídia* Vívian Luciana Moraes Guilherme Ana Luísa 

Recepção Vanusa Ladário Dc. Luiz Luciana Moraes 
Intercessão (aos 

domingos, no gabinete) 
18h: 

Flaviane 
18h15: Dca. 
Carmozina 

18h30: 
Tony 

18h45: 
Mylena 

19h: Ana 
Lúcia 

19h15: 
Jacqueline 

*Comparece aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

EXPEDIENTES 
Domingo Quarta-Feira Sexta-Feira 1ª Semana do Mês 

Escola Dominical: 9h 
M. Louvor (ensaio): 10h30 

Culto: 18h 

Estudo Bíblico 
(sistemático e doutrinário): 

19h30 
Oração: 19h30 

Semana de Oração: 
19h30 

 

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

Fevereiro 

13 - Domingo Missionário 

17 19h30 Culto no Lar (UAF) 

19 16h Reunião de Oficiais 

20 19h30 Noite das Delícias (UAF) 

27 9h Assembleia-Geral Ordinária 

Março 

5 19h Noite de Louvor e Adoração 

6 18h 

Culto com Santa Ceia 

Homenagem pelo Dia Internacional da Mulher (UAF) 

Cantina do DAS 

7 a 11 19h30 Semana de Oração 

8 - Dia Internacional da Mulher 
 

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 

11 Dca. Marina 

12 Dc. João Artur 

14 Iran 

16 Dca. Regina 

18 Djalma 

21 Dona Lourdes 
28 Luzia Martins 

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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