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Nossos irmãos de Corinto – Parte 18 

“Já estais fartos, já estás ricos; chegastes a 
reinar sem nós; sim, tomara reinásseis para 

que também nós viéssemos a reinar 
convosco” (1Co 4.8). 

Nossos irmãos de Corinto achavam-se 
fartos em sua sabedoria humana, a ponto de 
questionar, por parte de alguns que se 
infiltraram no rebanho, a autoridade 
apostólica e pastoral de Paulo. Essa é uma 
postura um tanto quanto soberba, 
orgulhosa e vaidosa, provocada por uma 
falsa autossuficiência, na qual aqueles 
crentes confiavam. É um erro a Igreja e o 
crente se deixarem conduzir pela sabedoria 
humana, desprezando aqueles que são os 
despenseiros dos mistérios de Deus (4.1), 
incumbidos por Ele de transmitir à Igreja as 
verdades de Deus. 

Paulo se refere àqueles irmãos como a 
um tipo de crente que não quer mais 
alimento (já estais fartos); como quem acha 
que se basta (já estás ricos); como quem não 
precisa de uma autoridade sobre si (já 
chegastes a reinar sem nós). Essa é uma 
postura de quem acha que se basta, que é 
incapaz de se perceber ainda necessitado de 
ajuda e instrução. É uma postura perigosa, 
pois aqueles irmãos estavam mergulhados 
no erro e não se reconheciam na falência 
espiritual que viviam. Comportavam-se 
como a Igreja de Laodiceia, que se achava 
rica e abastada, que não precisava de coisa 
alguma, à qual, porém, Jesus se dirige 
dizendo: “...e nem sabes que tu és infeliz, 
sim, miserável, pobre, cego e nu” 
(Apocalipse 3.17). 

O problema dos nossos irmãos de 
Corinto e de muitos crentes é acharem que 
não precisam de ninguém que os ensine. 
Essa postura aponta para a falta de 

humildade, que era o problema daquela 
Igreja e de muitos crentes que ainda 
insistem em viver uma vida longe da 
instrução de líderes que Deus provê para o 
auxílio da Igreja. 

Paulo, então, indica a postura correta. 
Ele não queria exibir sua autoridade, antes, 
aponta para o ministério apostólico em 
termos humilhantes, ao dizer: “Porque a 
mim me parece que Deus nos pôs a nós, os 
apóstolos, em último lugar, como se 
fôssemos condenados à morte...” (1Co 4.9). 
E ele prossegue se humilhando diante 
daqueles que achavam já saber tudo.  

Quem tem uma postura altiva é crítico 
contumaz, é seletivo e preconceituoso 
quando se trata de aprender a Palavra de 
Deus, está muito enganado. A Palavra de 
Deus requer sabedoria vinda de Deus para 
ser compreendida e assumida como verdade 
para sua vida. É um mistério de Deus e Paulo 
diz que Ele faz assim para que os arrogantes 
e altivos aprendam a se humilhar caso 
queiram compreender os mistérios dEle. 
“Deus escolheu as coisas humildes do 
mundo, e as desprezadas, e aquelas que não 
são, para reduzir a nada as que são; a fim de 
que ninguém se vanglorie na presença de 
Deus” (1Co 1.28,29). 

Irmãos, quem quiser compreender e 
ser sábio nas coisas de Deus precisa ser 
humilde. A arrogância, a altivez e o espírito 
de independência faze Deus reduzir a nada 
aqueles que acham que são alguma coisa. 

 

(Pr. Hilário José. Extraído do Boletim 
Dominical nº 32/15, de 09/08/2015, 

da IEC Brasília, com adaptações)  
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Parabéns, CM Aracruz! 
Registramos aqui nossos cumprimentos ao 
CM de Aracruz, que desde a última sexta-
feira está em festa, comemorando mais um 
aniversário de organização. Ontem, vários 
membros desta Igreja puderam 
compartilhar com aqueles amados irmãos a 
alegria de ver a obra de Deus prosperar 
naquele lugar. O Pr. Albert teve o privilégio 
de ser o pregador do culto; nosso Ministério 
de Louvor, o de conduzir os louvores de 
adoração ao Senhor. Que Cristo, o cabeça da 
igreja, continue edificando seu povo em 
Aracurz. Parabéns aos irmãos! Obrigado 
pela receptividade! 
 

 
Após o encerramento da exposição do 
evangelho de Mateus, o Pr. Albert iniciou 
recentemente uma série de mensagens que 
abrangerá as duas cartas de Paulo a 
Timóteo. No próximo domingo, por 
exemplo, ele dará continuidade à 
abordagem que o apóstolo fez a respeito da 
membresia da igreja de Éfeso e abordará, a 
partir do capítulo 3, as qualificações dos 
oficiais eclesiásticos, fazendo aplicações da 
sã doutrina às igrejas da nossa atualidade. 
Todas as mensagens são transmitidas pelas 
nossas redes sociais, onde também ficam 
gravadas para você assistir posteriormente. 
Inscreva-se, curta e compartilhe! 
 

Cursos de Língua Portuguesa 
Em virtude da ida do Pr. Albert à IEC Nova 
Venécia, não haverá aula no próximo 
sábado. 

Atendimento Psicopedagógico 
Anote aí novas informações a respeito desse 
serviço que esta Igreja passa a oferecer 
também, inclusive à comunidade: 

• Dia de atendimentos: segunda-feira; 

• Horário: a partir das 14h; 

• Valor: R$ 50,00 por sessão (50 minutos); 

• Público-alvo: crianças e adolescentes com 
dificuldades e transtornos de 
aprendizagem. 

• Coordenação: DAS. 
Informações e agendamento: (27) 99690-
2173 ou 99246-0991. 
 

 
Na próxima quarta-feira (30), terá início 
nossa série de estudos bíblicos intitulada 
Cristologia. Anote aí: Aula 1 – A pessoa de 
Cristo: sua humanidade. 

Afinal, como Jesus pode ser plenamente 
Deus e plenamente homem, e ainda assim 
uma só pessoa? 

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 (1º), às 19h30. A 
UHEC está responsável 
pela direção. O culto é 
uma atividade da Igreja 
e, portanto, a 
participação dos demais 
membros é esperada 

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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naturalmente, inclusive com o exercício dos 
demais serviços e dons. 
 

Reunião da ARCCA 
Ocorrerá no próximo sábado (2), às 10h30, 
em Nova Venécia, ocasião em que a igreja 
local comemorará seu aniversário. 

A Diretoria da ARCCA está viabilizando a 
viagem dos participantes com o aluguel de 
um micro-ônibus que partirá da IEC Vale 
Encantado às 5h. Nesse caso, cada 
interessado colaborará apenas com R$ 30,00 
– incluindo as refeições oferecidas durante a 
programação. 

Os membros desta Igreja interessados em ir 
devem confirmar sua presença com o Pr. 
Albert (alguns já o fizeram) e estar na porta 
da IEC Soteco às 5h15, horário previsto para 
nosso embarque na condução. 
 

 
Será ministrada no próximo domingo (3), 
durante o culto noturno. O Dc. Rafael e a 
Dca. Marina ficam responsáveis pela 
preparação da mesa. Para 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). 
 

Tempo do Culto 
Priorize o horário dos nossos cultos, de 
acordo com a ênfase deles às quartas e 
sextas-feiras e aos domingos. Não utilize 

esse tempo para tratar de questões diversas 
que podem ser resolvidas em outra ocasião. 
Além do prejuízo individual para a própria 
edificação, o testemunho perante os demais 
não fica bem. A Bíblia recomenda os crentes 
a proceder com sabedoria, remindo o 
tempo (Ef 5.15-16). Para reflexão: “...há 
tempo para todo propósito debaixo do céu: 
há tempo de nascer e tempo de morrer; 
tempo de plantar e tempo de arrancar o que 
se plantou...” (Ec 3.1-2). Vamos aproveitar 
melhor o tempo que Deus nos concedeu. 
 

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

• Pela Jacqueline, por enfermidade. 

• Pela nossa Igreja e seus ministérios. 

• Pela Flávia, por enfermidade. 

• Pela Dca. Izabel, por enfermidade. 

• Pela Marcela, por enfermidade. 

• Pelo Sr. Adalberto (tio do Bonates), por 
enfermidade. 

• Pela Sra. Eliene, por saúde. 

• Pela Vanusa, por saúde e por seu lar. 

• Pelo Saturnino, em gratidão por sua 
saúde. 

• Pela Cecília, em gratidão por sua saúde. 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 

 

Redes Socias 
 

   
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco 

 

Contribuições 
Bradesco: agência 2313, conta corrente 
0012657-8. Pix: 28564425000142 (CNPJ). 

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

Volte sempre.  

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. Kelen Dca. Níceas Dca. Marina Dc. Rafael 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Pr. Albert 
Pr. Albert UHEC Pr. Albert 

Pregador(a) da noite Pb. Pedro Júnior 
Oper. de som* Djalma Voluntário Voluntário Mariana 

Oper. de multimídia* Vívian Luciana Moraes Guilherme Ana Luísa 

Recepção Dca. Regina Dc. Luiz Saturnino Flaviane 
Intercessão (aos 

domingos, no gabinete) 
18h: Dca. 

Carmozina 
18h15: Dc. 

José F. 
18h30: Dc. 

Luiz 
18h45: Luís 

Eduardo 
19h: Tony 

19h15: 
Marcela 

*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) 

Abril 

2 10h30 Reunião da ARCCA (Nova Venécia) 

3 18h Culto com Santa Ceia 

9 18h30 Culto de Gratidão: Bodas de Prata do Pr. Albert e Flávia 

10 - Domingo Missionário 

11 a 15 19h30 Semana de Oração 

12 - Dia da revista O Exemplo (COMEC) 

15 - Sexta-Feira Santa 

16 16h Reunião de Oficiais 

17 - Páscoa 
 

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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