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Nossos irmãos de Corinto – Parte 5 

“Acaso, Cristo está dividido?” (1Co 1.13a) 

É claro que nem todos pensam a 
mesma coisa. Há diversidade de 
pensamentos. Mas quando falamos da 
Igreja, há um propósito único, pelo qual 
todos devem lutar. O grande problema das 
facções dentro das igrejas é que as 
demandas ocorrem por interesses pessoais. 
Pensar em primeiro lugar no seu “próprio 
ventre” não é digno da condição de cristão. 
Quando escreveu aos Romanos, Paulo 
exortou àqueles irmãos a terem uma 
atenção específica: “Rogo-vos, irmãos, que 
noteis bem aqueles que provocam divisões e 
escândalos, em desacordo com a doutrina 
que aprendestes; afastai-vos deles, porque 
esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, 
e sim a seu próprio ventre; e, com suaves 
palavras e lisonjas, enganam o coração dos 
incautos” (Rm 16.17,18). 

É fato que até temos as nossas 
preferências, mas rejeitar um em favor do 
outro ou considerar mais um em detrimento 
do outro é uma atitude arrogante e nada 
humilde. É também uma forma de 
discriminação. É como se uma Igreja tivesse 
o direito de ter um grupo de intelectuais e 
outro dos menos instruídos, um grupo dos 
mais abastados e outro dos mais 
necessitados, o grupo de quem fala bem e o 
grupo dos que tropeçam nas palavras. Esse 
comportamento é responsável por hoje 
existirem igrejas elitizadas e igrejas da 
periferia, que não se misturam, não se 
relacionam, porque são de classes 
diferentes.  

Louvo a Deus quando vejo dentro da 
cozinha da Igreja, naquele calor, cheirando a 
cebola e fumaça, mestres e doutores junto 
com os menos letrados, os mais abastados 

com os assalariados, os que têm a vida mais 
organizada com aqueles que ainda lutam por 
restauração, os que falam muito e os que 
nada falam, os que riem junto com os que 
ainda choram, os neófitos com os mais 
maduros na fé, os que vão trabalhar com 
alegria com aqueles que vão trabalhar por 
obediência, os que precisam de mais 
pastoreio com aqueles que ajudam a 
pastorear, e por aí vai... (...). 

Quando projetamos esse problema 
para fora da igreja local, há muito mais o que 
nos entristece. Paulo indaga aos nossos 
irmãos de Corinto se Cristo está divido (1Co 
1.13a). É claro que Cristo não está dividido, 
mas o que temos visto na forma como 
atuamos como Igreja faz parecer que Cristo 
está dividido. Estamos divididos em 
denominações. Às vezes parece que 
defender a identidade denominacional é 
mais importante do que defender a própria 
fé. É triste também ver uma distância muito 
grande entre os pastores e as ovelhas, os 
que lideram dos liderados, dos que sabem 
um pouco dos que nada sabem. A Igreja está 
dividida não só por denominações, mas 
também por movimentos disso ou daquilo, 
quem chegou primeiro e quem chegou por 
último, denominações históricas e aquelas 
que surgiram recentemente. É até difícil 
estudar a história da Igreja sem se utilizar 
desses sistemas de classificação que servem 
para constatarmos que sempre buscamos 
mais o caminho da separação do que o da 
unidade. Estamos divididos por questões 
doutrinarias, como se a doutrina fosse 
diversa. A maior doutrina é o amor. Mas esse 
é um assunto para a próxima pastoral. 

(Pr. Hilário José. Extraído do Boletim 
Dominical nº 19/15, de 10/05/2015, 

da IEC Brasília, com adaptações.)  
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Assembleia de Membros 
Anote aí algumas das deliberações durante 
nossa última assembleia de membros: 

• Aprovar as prestações de contas da 
Diretoria e dos Departamentos da Igreja 
relativos aos meses de outubro e 
novembro/2021; 

• Aprovar as prestações de contas do CM 
Aracruz referentes aos meses de fevereiro 
a novembro/2021. 

• Encerrar a parceria com o Pb. Cléber (IEC 
Vale Encantado), tendo em vista que o 
objetivo dela fora cumprido neste mês. 

• Realizar, no dia 30/01/2022, culto de 
gratidão a Deus pelo 65º aniversário da 
Igreja, restando designados para a 
respectiva comissão os respectivos 
irmãos: Dc. Rafael, Dca. Kelen, Dca. 
Carmozina e Flávia. 

 

Culto Infantil 
Até o dia 31/01/2022, está suspenso por 
conta do recesso observado pela Igreja. 
Durante esse período, as crianças que dele 
participam permanecerão no templo com as 
demais pessoas e sob os cuidados dos 
respectivos pais. 
 

Escola Dominical 
As aulas também estão suspensas até 
31/01/2022 por conta do recesso observado 
por esta Igreja. Em fevereiro, as aulas 
recomeçarão com força total! 
 

Cultos Matinais 
Durante as manhãs de domingo também, a 
Igreja permanece funcionando. O tempo 
que antes era destinado à Escola Dominical 
será usado com cultos matinais durante 
todo o período de recesso (até 31/01/2022). 
 

Vai Viajar? 
Se for, avise ao presidente da Igreja e à 
equipe com a qual você trabalha por 
gentileza. O pedido tem o objetivo apenas 
de possibilitar que as devidas substituições 
sejam feitas em tempo hábil para os 
trabalhos da Igreja não serem prejudicados. 
No mais, boa viagem! 
 

Ano Novo 
Dia 31/12: culto de gratidão pela passagem 
de ano a partir das 22h e, depois, uma ceia 
de confraternização. 

Uma lista com sugestões de comidas 
saborosas está circulando no grupo de 
membros da Igreja. Avalie como sua família 
pode contribuir e registre seu nome nela. 

Fique atento a outras orientações! 
 

 
Na próxima quarta-feira, continuaremos 
com a nossa nova série de estudos bíblicos, 
intitulada Uma Igreja Simples. Ela tem como 
base o curso de capacitação promovido pela 
UIECB recentemente. O Dc. Rafael, que foi 
um dos alunos, compartilhará conosco o que 
aprendeu nele, a fim de que possamos 
aplicar em nosso meio aquilo que nos 
couber. 
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O curso está dividido em módulos, os quais 
serão ministrados gradativamente e de 
forma intercalada com outros estudos sobre 
teologia sistemática. Tome nota: 

✓ Módulo 1 – Aula 2 – Igreja Simples X 
Igreja Complexa. 

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

Solicita-se aos dirigentes, 
preletores e operadores de som 
providenciar um microfone sem 
fio auxiliar para que os 

participantes dentro do templo realizem 
suas possíveis perguntas por meio dele. 
 

Culto de Oração 
Não ocorrerá na próxima 
sexta-feira (31), em 
virtude do culto de 
gratidão pela passagem 
de ano. No dia 7/1 será 
retomado, se Deus 
quiser, às 19h30, como 
de costume. 

 

Santa Ceia 
Será no próximo 
domingo (2). A Dca. 
Níceas e o Dc. João 
Artur são os 
responsáveis pela 
preparação da 

mesa. 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). 
 

Cantinho da Oração 
“E tudo o que pedirem em oração, se crerem, 
vocês receberão.” (Mt 21.22). 

• Pelo Sr. Othoniel e Sra. Stela, casal muito 
amado da Igreja e que precisará retornar 
para o RJ. 

• Pela saúde do Henrique, para que Deus o 
fortaleça. 

• Pela vida do Felipe, filho do Dc. Luiz. 

• Pelos familiares enlutados do pequeno 
Davi, por quem oramos também; mas que 
veio a óbito na semana passada. 

• Pelos enfermos da Igreja, em especial 
pelos que foram ou estão acometidos 
pelo vírus da gripe que se espelhou pelo 
ES. 

• Em gratidão pelo ano de trabalho que 
tivemos em 2021 e pelas oportunidades 
que o Senhor deu a esta Igreja para 
pregarmos o evangelho. 

(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). 

 

 
“Porque um menino nos nasceu, um filho se 

nos deu; o governo está sobre os seus 
ombros; e o seu nome será: Maravilhoso 

Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, 
Príncipe da Paz” (Is 9.6).  

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 Dca. Marina Dc. Rafael Bruna Dc. João Artur 

Dirigente da manhã Luís Eduardo 
  

Luciana Moraes 

Pregador(a) da manhã Ana Lúcia Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da noite Dca. Kelen 
Dc. Rafael Pr. Albert 

Dc. Rafael 
Pregador(a) da noite Pb. Pedro Júnior Pr. José Cláudio 

Oper. de som* Carlinhos Mariana Djalma Lucas 

Oper. de multimídia* Ana Luíza Guilherme Luciana Moraes Vívian 
Recepção Dca. Marina Dc. João Artur Dc. Luiz Eliane 

Intercessão 
(aos domingos, no 
gabinete) 

18h: - 18h15: - 18h30: - 18h45: - 19h: - 19h15: - 

*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) 

Dezembro 

25 - Natal (sem atividades na Igreja dias 24 e 25/12) 

26 18h Culto alusivo ao Natal 

31 22h Culto de gratidão pela passagem do ano 

Janeiro 

1º - Dia da Confraternização Universal 

2 18h Culto com Santa Ceia 

9 - Domingo Missionário 

20 - Dia do jornal O Cristão (veículo de comunicação oficial da denominação) 

30 19h Culto de gratidão: aniversário da IEC em Soteco (65 anos) 

31 - Fim do recesso 
 

ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 

4 Cloves e Dca. Regina (casamento) 

12 Dca. Níceas 

20 Othoniel 

30 Dc. Luiz 

31 Guilherme 

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-ES (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. 

 

 

mailto:diowende@gmail.com
mailto:aderson.santos.rocha@gmail.com
mailto:richardoliveira7391@gmail.com
mailto:lizcmattos@gmail.com

