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Nossos irmãos de Corinto – Parte 10 

“Ora, nós não temos recebido o espírito do 
mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, 

para que conheçamos o que por Deus nos foi 
dado gratuitamente” (1Co 2.12). 

O agente do poder de Deus é o Espírito 
Santo, mas nossos irmãos de Corinto 
recorreram a outro poder, o do mundo. É 
por isso que Paulo os exorta a conferir coisas 
espirituais com espirituais (1Co 2.13), 
discernir espiritualmente (1Co 2.14) e agir 
de modo condizente com quem tem a mente 
de Cristo (1Co 2.16). Um dos maiores 
privilégios que o crente tem é o acesso a 
Deus (“Mas Deus no-lo revelou pelo 
Espírito...” 1Co 2.10a). E isso ocorre por meio 
do Espírito Santo de Deus, que está em nós, 
comunicando as profundezas de Deus ao 
homem. Deixar de recorrer a esse privilégio 
é um contrassenso, pois como poderíamos 
deixar de usufruir de um poder tão soberano 
para recorrermos à nossa própria 
sabedoria? Mas isso acontece! 

Abrir mão das virtudes de Deus ao 
homem para somente depender de si 
mesmo é muito comum. Esse 
comportamento tem a ver com a tendência 
humana de desprezar as coisas de Deus. O 
homem, então, insiste em ouvir a voz do seu 
próprio coração e vai vivendo assim até que 
nota o quanto está distante dos propósitos 
de Deus. As decepções e frustrações da vida 
têm sua causa nessa postura de 
independência do homem. Se soubéssemos 
o quanto é fundamental andarmos segundo 
o Espírito nos orienta, evitaríamos muitos 
erros na vida. Como Igreja, os coríntios 
estavam totalmente desfigurados, fora dos 
planos de Deus e mergulhados no pecado e 
na incredulidade. A causa era que 
preferiram andar na carne e não observar a 

vida segundo o modelo de Cristo Jesus. Eram 
prepotentes e até arrogantes, por isso 
recebem uma exortação bem severa de 
Paulo: “Não é boa a vossa jactância...” (1Co 
5.6a). 

Quando Paulo se refere aos nossos 
irmãos de Corinto como carnais e não 
espirituais, passa-nos a ideia de que 
deixamos de desfrutar algo a mais na vida 
cristã quando não agimos espiritualmente. 
Ele disse: “Leite vos dei a beber, não vos dei 
alimento sólido; porque ainda não podíeis 
suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque 
ainda sois carnais” (1Co 3.2). Andar na carne 
é um retrocesso, é estar impedido de 
desfrutar mais das maravilhas de Deus. 
Paulo queria o progresso espiritual da Igreja 
de Corinto, mas aqueles irmãos 
permaneciam na carne e, portanto, foram 
impedidos de experimentar alimento sólido. 

Há coisas que são conquistadas na vida 
de acordo com a maturidade espiritual, de fé 
em fé (Rm 1.17). Não é incomum 
encontrarmos crentes já “bem rodados” e 
ainda assim sem maturidade espiritual. Não 
ter maturidade espiritual é sinônimo de que 
ainda permanecemos na carne. E o grande 
problema de permanecer na carne é que, 
mais cedo ou mais tarde, vamos confiar na 
carne e vamos pecar, sofrendo assim com 
todos os danos que o pecado traz à vida. 

Mas não é isso o que queremos. 
Portanto vamos aprender com os erros dos 
nossos irmãos de Corinto, para não cometê-
los e sermos assim privados das bênçãos 
espirituais. 

(Pr. Hilário José. Extraído do Boletim 
Dominical nº 24/15, de 14/06/2015, 

da IEC Brasília, com adaptações)  
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Casal Amado 
Viajaram na sexta-feira, para o RJ, o Sr. 
Othoniel e a Sra. Stela. Graças a Deus, 
chegaram em paz. Agora, próximo a seus 
demais familiares, começarão uma nova 
etapa de suas vidas. Provavelmente deverão 
congregar na IEC Vicente de Carvalho. Que 
Deus os guarde pelo seu poder! Para 
reflexão: Nm 6:24-26. 
 

Foi Muito Legal! 
Ontem, a Tardezinha com a Tia Flávia foi 
muito legal. Pré-adolescentes e 
adolescentes (além de outros participantes) 
puderam desfrutar de um momento de 
comunhão, orientação e descontração. Eles 
precisão disso. É saudável. Fomentar essa 
interatividade entre eles regada à Palavra de 
Deus é um desafio para os pais e para a 
liderança da Igreja. É preciso iniciativa, 
voluntariedade e compromisso. O discurso 
sem a prática não basta. Fica a dica! 

Hoje retomamos as aulas, dentre outras 
atividades normais da Igreja. Salvo melhor 
juízo, houve tempo adequado para descanso 
e replanejamento da diretoria e do corpo 
docente, a fim de que recomecemos esse 
novo período com tudo em dia. Agora é hora 
de pôr as mãos no arado novamente. O 
irmão Ladário deverá ser comunicado sobre 
possíveis dificuldades e imprevistos, a fim de 
minimizar prejuízos ao bom ensino da 
Palavra de Deus. Para conhecimento: 

• Juniores (9 a 11 anos): profª. Ana Lúcia e 
profª Mylena; 

• Pré-adolescentes (12 a 14 anos): profª. 
Dca. Kelen e profª. Flaviane; 

• Adolescentes (15 a 17 anos): prof. 
Matheus e profª. Mary; 

• Jovens (18 a 35 anos): profª. Dca. Izabel e 
prof. Pr. Albert; 

• Homens (acima de 35 anos): prof. Pb. 
Pedro Júnior e prof. Dc. Luiz; 

• Mulheres (acima de 35 anos): profª. Dca. 
Carmozina e prof. Dc. Rafael; 

• Integração e Novos Membros: prof. Pr. 
Albert. 

 

 
Hoje também retomamos o culto infantil, 
durante à noite. Os que cooperam nesse 
ministério da Igreja devem ficar atentos e 
procurar a Dca. Kelen para obter outras 
instruções. 
 

Santa Ceia 
Será celebrada hoje, durante o culto 
noturno. Estão responsáveis pela 
preparação da mesa os diáconos Rafael e 
José Francisco. 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). 
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Diretoria 
Reunião hoje, logo 
após o término do 
culto noturno. É 
imprescindível o 
comparecimento de 
todos para as devidas 
deliberações, salvo daqueles que estão 
dispensados por foça maior. 
 

Departamento de Ação Social 

 
 

Semana de Oração 
Recomeçará amanhã. A 
partir de 19h30, no 
templo desta Igreja, 
estaremos buscando a 
Deus em oração 
diariamente, até a 
próxima sexta-feira. 
Venha orar conosco! 

Certamente você tem motivos para isso. Eis 
a escala: 

• Direção: Dc. Luiz (2ª); Cloves (3ª); Dc. 
Rafael (4ª); Pr. Albert (5ª); Dc. José 
Francisco (6ª). 

• Recepção: Dca. Níceas (2ª); Dca. Regina 
(3ª); Dca. Kelen (4ª); Flávia (5ª); Dca. 
Marina (6ª). 

 

Estudo Bíblico 
Na próxima quarta-feira (9), a nossa nova 
série de estudos bíblicos, intitulada Uma 
Igreja Simples, será interrompida por causa 
da Semana de Oração. Se Deus permitir, ela 
será retomada na semana seguinte. 

✓ 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! 
 

Glórias a Deus! 
A Igreja conseguiu quitar neste mês, 
antecipadamente, o empréstimo feito em 
decorrência daquele processo judicial que 
ainda aguarda a decisão do juiz competente. 
Continue orando por isso também. 
 

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

• Pela saúde do Lucas e da Célia, ambos 
com covid-19. 

(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 Dca. Marina Dc. Rafael Dc. José Francisco Dc. João Artur 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Pr. Albert Semana de Oração (observar a escala 
específica neste boletim) 

Dca. Izabel 

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

Oper. de multimídia* Ana Luíza Guilherme Luciana Moraes Vívian 

Recepção Flaviane Dca. Kelen Dca. Marina Vanusa 
Intercessão (aos 

domingos, no gabinete) 
18h: 

Vanusa 
18h15: Dc. 

José F. 
18h30: Dca. 

Níceas 
18h45: L. 
Eduardo 

19h: Dca. 
Marina 

19h15: 
Lucas 

*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 

6 18h Culto com Santa Ceia 

7 a 11 19h30 Semana de Oração 

12  Chá Revelação/Fraldas (Bruna e Matheus) 

13 - Domingo Missionário 

19 16h Reunião de Oficiais 

20 19h30 Noite das Delícias (UAF) 

27 9h Assembleia-Geral Ordinária 

Março 
6 18h 

Culto com Santa Ceia 

Homenagem pelo Dia Internacional da Mulher (UAF) 

Cantina do DAS 

7 a 11 19h30 Semana de Oração 
 

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-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. 
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