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Nossos irmãos de Corinto – Parte 7 

“Porque, assim como o corpo é um e tem 
muitos membros, e todos os membros, sendo 

muitos, constituem um só corpo, assim 
também com respeito a Cristo” (1Co 12.12). 

A verdadeira doutrina nunca separa, 
porque a maior doutrina é o amor, que tudo 
sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta 
(1Co 13.7). O amor é a causa de todo o bem 
que nos assiste em Cristo, portanto nenhuma 
outra doutrina bíblica jamais deveria nos 
separar. Será que estamos entendendo bem o 
amor de Deus? Somos um corpo. É o que 
Paulo tenta explicar nos capítulos 12 e 13 da 
mesma epístola. 

Nossos irmãos de Corinto estavam 
desprovidos de amor. Paulo diz: “Não tendes 
limites em nós; mas estais limitados em vossos 
próprios afetos” (2Co 6.12). Somente o amor 
é capaz de promover a unidade da Igreja, e o 
exemplo máximo desse amor é o próprio 
Senhor da Igreja: Cristo. Ao orar ao Pai, Jesus 
diz a nosso respeito: “Não rogo somente por 
estes, mas também por aqueles que vierem a 
crer em mim, por intermédio da sua palavra; a 
fim de que todos sejam um; e como és tu, ó 
Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles 
em nós; para que o mundo creia que tu me 
enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória 
que me tens dado, para que sejam um, como 
nós o somos; eu neles, e tu em mim, a fim de 
que sejam aperfeiçoados na unidade, para 
que o mundo creia que tu me enviaste e os 
amaste, como também amaste a mim” (João 
17.20-23). 

Jesus estava projetando a Igreja, na qual 
Ele se inclui. Somente nesse breve trecho, 
vemos toda a intenção da unidade, a mesma 
experimentada pela Trindade Santa. É um 
pequeno trecho que fala de toda a essência da 
Igreja: ser uma unidade que expressa a 
unidade existente em Deus, para que o 

mundo creia, ou seja, uma unidade que 
aponte para Cristo, e assim o mundo conheça 
o amor de Deus. Esse é o papel da Igreja. Mas 
que Igreja era aquela dos nossos irmãos de 
Corinto? 

É claro que, ao me referir aos nossos 
irmãos de Corinto, quero na verdade provocar 
uma reflexão para nós mesmos, a Igreja de 
hoje. Que Igreja o mundo está vendo em nós? 
Que amor estamos expressando se o 
pregamos, mas não o vivemos? De que vale 
tanta “teologia” que não evidencia amor, 
tolerância, longanimidade, ou seja, 
sentimentos que preservam a unidade? 

Somente alguém bem desatento não 
percebe que um crescimento causado por 
divisão não pode ser um crescimento sadio. 
Uma Igreja que cresce à custa de rachas, 
facções, politicagem, roubo de legados, 
denuncismos e difamações não pode ser uma 
Igreja que tenha autoridade para ser chamada 
Igreja de Cristo. Que Igreja é essa, que reclama 
para si o poder de Cristo quando é incapaz de 
se manter unida? Infelizmente, essa tem sido 
a realidade de boa parte da Igreja que cresce. 

Que crentes somos nós, se não 
conseguimos entrar em acordo com o irmão? 
Que crentes somos nós, incapazes de viver em 
paz? Que crentes somos nós, que não abrimos 
mão dos nossos direitos em favor da unidade 
do Corpo de Cristo? Que crentes somos nós, 
que não abrimos mão de uma suposta “glória” 
pessoal para aprender a viver com quer que 
Deus tenha colocado ao nosso lado? O cabeça 
da Igreja é Cristo, para quem todas as coisas 
devem convergir, e somente a unidade pode 
possibilitar essa convergência. Ou estamos em 
Cristo, ou não somos Igreja. Para onde 
estaremos indo, se nos faltar unidade? 

(Pr. Hilário José. Extraído do Boletim 
Dominical nº 21/15, de 24/05/2015, da 

IEC Brasília, com adaptações.)  
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CM Aracruz-ES 
A família pastoral informou-nos que 
observará um período de férias de 5 a 31 de 
janeiro, quando estará no RJ também para 
visitar alguns parceiros/mantenedores. 
Durante esse período, a igreja funcionará 
sob a liderança do Pb. Daivid, auxiliado pelos 
demais oficiais do campo. O Pr. Sebastião 
Dutra, juntamente com a família, visitará a 
igreja durante esses dias e também 
cooperará com os irmãos. 
 

CM Jequié-BA 
No último relatório enviado a esta Igreja, o 
Pr. Diógenes elenca os seguintes motivos de 
oração, pelos quais nós também precisamos 
interceder: 

• Pela intervenção do Senhor contra as 
síndromes gripais que atingem nossa 
cidade, principalmente após as grandes 
chuvas;  

• Pelo contínuo encorajamento dos 
membros para alcançar os perdidos e 
para as obras de reforma e construção 
necessárias;  

• Pela assistência aos desabrigados da 
nossa cidade;  

• Por mais estratégias de evangelização e 
ação social;  

• Pelas igrejas parceiras e demais 
mantenedores. 

 

Pr. Richard 
Informou-nos, dentre outras coisas, que veio 
ao Brasil com o objetivo de liderar um curso 
sobre liderança no programa de doutorado 
em ministério do Dallas Theological 
Seminary, de 10 a 14/01. Retorna para 
Hungria dia 18. Pede nossas orações por sua 
família: Yohanna, Ruth e Nathan, que 
ficaram por lá. Anteriormente, os filhos do 
casal estiveram na Grécia participando de 
um ministério de evangelismo de rua com 

alunos e missionários do Instituto Palavra da 
Vida. 
 

Missionária Elizabeth 
Também compartilhou conosco 
informações sobre seu projeto de pregar o 
evangelho em Diamantina-MG, onde esteve 
no mês passado para “espiar a terra” e, na 
mesma ocasião, já começou a falar do 
evangelho para algumas pessoas que o 
Senhor fez chegar até ela. Ela pede orações 
por esse projeto, o que inclui o aluguel de 
um imóvel na região. 
 

Manutenção 
Durante a semana passada, alguns irmãos se 
empenharam na manutenção das 
instalações da Igreja. São singelas 
realizações que representam uma grande 
contribuição no serviço à Igreja e melhoram 
o conjunto da obra. Nosso sentimento deve 
ser de gratidão a cada um deles. Muito 
obrigado! 
 

Departamento de Ação Social 

 
A reserva será feita até às 12h de domingo, 
diretamente com a Flávia. Depois disso só no 
balcão, à noite. 
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O DAS agradece as 
ajudas recebidas 
na compra de 
alimentos para as 
cestas básicas. Isso 
é possível por 
meio de nossas 
cantinas e da 
generosidade de 
irmãos ofertantes. 

 

Aniversário da Igreja 
Conforme acordado em assembleia, 
teremos um dia festivo no próximo dia 30, 
quando comemoraremos 65 anos de 
organização, com a graça de Deus. Para isso 
precisaremos do empenho e da colaboração 
de todos. Segue abaixo algumas orientações 
para a ocasião, a fim de otimizarmos as 
atividades: 

• Café da Manhã (8h30 a 9h) 

- Responsáveis pelo serviço e 
organização (antes, durante e depois): 
Dca. Kelen, Catrinque e Dca. Marina; 

• Almoço ("Junta Panela" - 12h a 13h) 

- Responsáveis pelo serviço e 
organização (antes, durante e depois): 
Dca. Níceas, Dca. Regina, Dca. 
Carmozina e Luzia Martins; 

• Confraternização (após o culto 
noturno) 

- Responsáveis pelo serviço e 
organização (antes, durante e depois): 
Flávia, Mariana e Luciana Moraes; 

- Ajudantes para servir os alimentos e 
organizar o salão social: Dc. José Francisco, 
Cloves, Eliane e Ana Lúcia. 

Caso alguém tenha dificuldades de 
participar da escala ou tenha sugestões a 
fazer na área da alimentação, por favor 
entre em contato com a Flávia. 
 

Estudo Bíblico 
Na próxima quarta-feira (19), 
continuaremos com a nossa nova série de 
estudos bíblicos, intitulada Uma Igreja 
Simples, ministrado pelo 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. 

O curso está dividido em módulos. Tome 
nota: 

✓ Módulo 1 – Aula 3 (Parte B) – Revolução 
do Simples: Clareza.  

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

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

• Pelo Sr. Othoniel e Sra. Stela, casal muito 
amado da Igreja e que precisará retornar 
para o RJ. Oremos, sobretudo, pela saúde 
dela, para que Deus a fortaleça. 

• Pela saúde física e emocional da 
Jacqueline. 

• Pela Bruna e pelo bebê. Por prescrição 
médica, deverá ser observado um período 
de repouso absoluto de 14 dias, a fim de 
melhorar a gestação e afastar possíveis 
complicações. 

• Pelo amado casal Guto e Márcia. Ele 
testou positivo para covid-19; ela está 
com crise de bronquite. 

 
 

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao


(Continua) 

ESCALAS (“Servi ao Senhor com alegria” – Sl 100.2) 
Ofícios Hoje Quarta Sexta Próx. Domingo 

Oficial de plantão Pb. Pedro Júnior Dc. João Artur Dca. Marina Dca. Izabel 

Dirigente da manhã Tony 
  

Ana Lúcia 

Pregador(a) da manhã Ana Lúcia Matheus 

Dirigente da noite Pb. Pedro Júnior 
Dc. Rafael UAC e UMEC 

Luís Eduardo 

Pregador(a) da noite Pr. José Cláudio Pr. José Cláudio 

Oper. de som* Lucas Mariana Voluntário Djalma 

Oper. de multimídia* Vívian Luciana Moraes Guilherme Ana Luíza 

Recepção Maria Catrinque Cloves Dc. José Francisco Luciana Moraes 

Intercessão 
(aos domingos, no 
gabinete) 

RECESSO (retornará em fevereiro) 

*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) 

Janeiro 

16 19h30 Cantina (DAS) 

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

30 

8h30 Café da Manhã 

9h Culto de gratidão: aniversário da IEC em Soteco (65 anos) 

12h Almoço (“junta panela”) 

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

31 - Fim do recesso 

Fevereiro 
6 18h Culto com Santa Ceia 

7 a 11 19h30 Semana de Oração 
 

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

5 Sidneia e Azarcon (casamento) 

14 
Stela e Othoniel (casamento) 

Lucas Salino 

22 Dca. Carmozina e Saturnino (casamento) 

30 IEC Soteco 

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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