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Nossos irmãos de Corinto – Parte 13 

“...lancei o fundamento como prudente 
construtor; e outro edifica sobre ele. Porém 

cada um veja como edifica” (1Co 3.10). 

Depois de Paulo se desqualificar, 
afirmando não ser ele nem Apolo, ou quem 
quer que seja, os que fazem a obra de Deus 
prosperar, asseverando que a causa do 
crescimento da obra é Deus, no entanto, 
Paulo amplia seu ensino ao dizer que o fato 
da graça existir e ser a causa do sustento da 
obra, a mesma não exclui a responsabilidade 
daquele que é usado por Deus. Paulo diz que 
é “segundo a graça de Deus”, porém, agiu 
como prudente construtor e orientou a cada 
um atentar em como está desenvolvendo 
seu ministério (1Co 3.10); “cada um veja 
como edifica”. 

Na seção que vai do verso 10 ao 17 do 
capítulo 3, Paulo enfatiza a necessidade de 
cada um ser zeloso com a obra de Deus. Ele 
fala que a obra de cada um será provada; 
“...e qual seja a obra de cada um o próprio 
fogo o provará” (v.13). Ainda no início do 
mesmo versículo, Paulo revela que a obra de 
cada um não somente será provada como 
também será manifesta. 

A obra de Deus é realizada segundo a 
graça de Deus que nos é dada (v. 10), porém, 
cada um deve observar como vai edificar 
sobre o fundamento, que é Cristo (v.11). 
Reparem que é a graça de Deus a causa da 
Sua obra, mas Ele requer o nosso trabalho, 
que deve corresponder à graça, com 
prudência e temor, como ensina, por 
exemplo, aos Filipenses; “desenvolvei a 
vossa salvação com temor e tremor; porque 
Deus é quem efetua em vós tanto o querer 
como o realizar, segundo a sua boa vontade” 
(Fl 2.12b, 13). 

Esse é um aspecto da obra de Deus tão 
importante, que Paulo o trata com muito 
cuidado, alertando que a obra de cada um 
está sendo provada e será demonstrada no 
Dia do julgamento do tribunal de Cristo. 
Quando leio Paulo nessa passagem, fico 
imaginando que cada ato ou omissão nossas 
estão sendo contabilizados e serão 
provados. Esse é outro aspecto dessa 
revelação, ou seja, que a obra que 
realizamos terá, ou não, recompensas, 
galardões (v.14). Entretanto, não 
esqueçamos que Paulo também revela que 
a obra reprovada nos causará dano (v.15). 
Que dano? Não sei. Sei apenas que não 
quero sofrer esse dano. 

Outra compreensão da obra de Deus 
que Paulo esclarece é o fato de que Ele não 
nos avalia pelo que fazemos apenas, mas 
pelo que somos. Paulo vai finalizar a seção 
dizendo: “Não sabeis que sois santuário de 
Deus e que o Espírito de Deus habita em 
vos?” (v.16). 

Se de fato Deus habita em nós, que 
obra Ele nos está inspirando? Se Ele está em 
nós, será que correspondemos à Sua 
presença em nossas ações em favor do Seu 
Reino? Será que é possível realizar a obra de 
Deus sem considerar a santidade que deve 
haver em cada crente? 

(Pr. Hilário José. Extraído do Boletim 
Dominical nº 27/15, de 05/07/2015, 

da IEC Brasília, com adaptações)  
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Assembleia de Membros 
Nossa Assembleia-Geral Ordinária ocorre 
hoje, no templo desta Igreja, a partir de 9h, 
para o trato dos assuntos previstos na pauta 
afixada em nosso quadro de aviso e 
divulgados previamente. Os membros estão 
convocados a participar da reunião, de 
acordo com o que dispõe o Estatuto em 
vigor. As ausências por motivos justificáveis 
deverão ser informadas também à luz do 
que prevê o Estatuto vigente. 
 

Escola Dominical 
Em virtude da realização da assembleia de 
membros, hoje as aulas estão suspensas. Se 
Deus permitir, no próximo domingo elas 
serão retomadas regularmente. Fique 
atento e participe conosco. Você e sua 
família já estão matriculados nessa escola? 
 

Feriadão 
Aqueles que irão passear por conta do 
“feriadão” façam isso com atenção, pois 
sabemos que as estradas ficam muito 
movimentadas e os ambientes públicos 
costumam estar agitados nessa época do 
ano. A Bíblia ensina que devemos vigiar e 
orar. 
 

Programação da Igreja 
A despeito do que popularmente chamamos 
de “carnaval”, convém ressaltar que a 
programação desta Igreja permanecerá 
inalterada. Ou seja, teremos nossos cultos 
regulares durante este dia e a próxima 
quarta-feira. Outro esclarecimento 
pertinente à ocasião: discípulo de Cristo não 
“pula carnaval”, isto é, não participa de 
bailes carnavalescos, folias ou blocos de rua, 
escolas de samba e coisas do tipo. Para 
nossa reflexão: “Não amem o mundo nem o 
que nele há. Se alguém amar o mundo, o 
amor do Pai não está nele” (1 João 2:15). 

 
Na próxima quarta-feira (2), daremos 
continuidade à nossa nova série de estudos 
bíblicos, intitulada Uma Igreja Simples. 
Anote aí: 

✓ Módulo 1 – Aula 5 – Revolução do 
Simples: Alinhamento (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 
Será na próxima sexta-
feira (4), às 19h30. A 
UHEC está responsável 
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. 
 

Cursos de Língua Portuguesa 
Nossa Igreja está oferecendo cursos de 
Português para reforço escolar, 
aprimoramento linguístico-gramatical, 
preparação para provas e concursos. Início 
das aulas: 5 de março (presencial e on-line). 

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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Público-alvo: estudantes a partir do 9º do 
EF. Duração: aproximadamente 3,5 meses 
(cada turma). 

• Turma básica: todo sábado, de 8h30 a 
10h. Conteúdo: fonética, estrutura e 
formação de palavras, ortografia, 
acentuação, advérbios, preposições, 
conjunções, pronomes e verbos. 

• Turma intermediária: todo sábado, de 
10h15 a 11h45. Conteúdo: regência 
nominal e verbal, crase, morfossintaxe 
dos termos da oração, morfossintaxe do 
"SE" e "QUE", orações coordenadas e 
subordinadas, pontuação, concordância 
verbal e nominal. 

• Informações e inscrições: (27) 99246-
0991 (WhatsApp). Acesse 
https://fb.watch/bq68Si5Lpo/ e saiba 
mais! 

 

Oficina de Artesanato 
Ainda dá tempo de participar! Basta entrar 
em contato com a Mary ou a Flávia. Segue a 
programação: 

• 1º dia: oficina de cartonagem – Profª. 
Aline Zorzal; 

• 2º dia: oficina de biscut – Profª. Selma 
Soares; 

• 3º dia: oficina de cachapo multiuso – 
Profª. Márcia Pagotto; 

• 4º dia: oficina de costura – Profª. Luciana 
Morais. 

Começa dia 05/03. Nesse primeiro dia 
apenas, contamos com 1 kg de alimento não 
perecível para compor nossas cestas básicas. 
 

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

• Por Gláucio Andrade (colega do Bonates) 
e por sua mãe, a qual sofreu repetidas 
paradas cardíacas e seu estado de saúde 
é grave. 

• Pelo Abrigo da Pedra de Guaratiba (RJ), 
afim de que atinja o alvo pretendido neste 
ano  

• Pelos enfermos em nosso meio. 

• Pelo Pr. Richard, sua família e o PV 
Hungria, em virtude dos recentes 
acontecimentos envolvendo Rússia e 
Ucrânia e possíveis consequências. 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

 

 
Reserve essa data e venha louvar e glorificar 
ao Senhor conosco! 
 

Redes Socias 
 

   
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco 

 

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

  

https://fb.watch/bq68Si5Lpo/
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 Pb. Pedro Júnior Dc. Rafael Dc. João Artur Dc. José Francisco 

Dirigente da manhã Assembleia   Ladário 

Dirigente da noite Bruna 
Dc. Rafael UHEC Pr. Albert 

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

Oper. de multimídia* Vívian Luciana Moraes Guilherme Ana Luísa 

Recepção Eliane Matheus Dc. José Francisco Vanúzia 
Intercessão (aos 

domingos, no gabinete) 18h: Mariza 
18h15: 
Cloves 

18h30: 
Djalma 

18h45: Ana 
Luísa 

19h: 
Guilherme 

19h15: 
Evelyn 

*Comparece aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

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

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

Culto: 18h 

Estudo Bíblico: 
19h30 

Oração: 
19h30 

Coral de Violão: 
15h 

Semana de Oração: 
19h30 

 

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

Fevereiro 27 9h Assembleia-Geral Ordinária 

Março 

5 
14h Oficina de Artesanato (DAS) 

19h Noite de Louvor e Adoração 

6 18h 

Culto com Santa Ceia 

Homenagem pelo Dia Internacional da Mulher (UAF) 

Cantina do DAS 
 

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 

28 Luzia Martins 

ANIVERSARIANTES DE MARÇO 

3 Ladário e Dca. Izabel (casamento) 

5 
Lisy Anne 

Evelyn 

11 
Henrique 

Stela 
13 Luciana Moraes 

16 Djalma e Vívian (casamento) 

21 Jacqueline 

23 Luciana Soares 
30 Alice Cândido 

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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