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Nossos irmãos de Corinto – Parte 8 

“O saber ensoberbece, mas o amor edifica” 
(1Co 8.1b) 

Igreja é uma grande família, a família de 
Deus, como Paulo escreveu aos Efésios (Ef 
2.19). A Igreja de Corinto estava 
desestruturada porque esqueceu o amor, que 
é o que edifica de fato tanto a família 
espiritual quanto a família terrena, a que 
constituímos aqui. É possível, então, 
observarmos similaridades entre a família 
chamada Igreja e a família de sangue, com 
princípios que precisam ser observados por 
ambas as famílias. Um desses princípios é o 
amor. 

O que tem causado grande tristeza nas 
famílias e na Igreja é o julgamento desprovido 
de amor. Sempre estamos julgando uns aos 
outros; mas quando julgamos sem o critério 
do amor, apenas condenamos, a ponto de nos 
separarmos. Podemos ser sábios no julgar; 
mas se esta sabedoria não tem sua formação 
no amor de Deus, é apenas soberba. A 
sabedoria que Deus nos dá sempre edifica, ou 
seja, constrói e fortalece laços, nunca nos 
distancia. Há separações no seio da Igreja e 
das famílias por causa da soberba. Se o amor 
fosse preservado, não haveria separação. 

Aos nossos irmãos de Corinto Paulo diz: 
“Se alguém julga saber alguma coisa, com 
efeito, não aprendeu ainda como convém 
saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é 
conhecido por Ele” (1Co 8.2,3). Paulo escreve 
essas palavras num contexto em que reinava 
o desprezo pela fé e a consciência do outro. 
Era cada um vivendo a sua própria vida, sem 
perceber que seu comportamento poderia 
afetar a consciência do outro. Paulo usa a 
expressão: “E assim, por causa do teu saber, 
perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. 
E desse modo, pecando contra irmãos, 

golpeando-lhes a consciência fraca, é contra 
Cristo que pecais” (1Co 8.11,12). 

Muitos crentes na Igreja de Corinto 
arrogavam-se senhores do saber, porém não 
utilizavam o saber para edificar o Corpo de 
Cristo, mas para exibir uma suposta 
espiritualidade, ainda que isso fizesse perecer 
o outro. Hoje também é assim. Muitos 
aprendem as coisas de Deus, mas não as usam 
para edificar o outro; antes, assumem uma 
postura independente e despreza o outro, não 
levando em consideração as limitações de 
cada um. Que saber é esse senão um 
instrumento da soberba? Esse era o quadro 
geral da Igreja de Corinto. 

Eu desconfio de quem aprende muito as 
coisas de Deus e ao mesmo tempo não se 
torna mais humilde. Digo isso porque as coisas 
de Deus são assim. Cristo a si mesmo se 
humilhou. Por isso, desconfio de quem 
aprendeu tanto as coisas de Deus e usa o 
conhecimento adquirido apenas para julgar o 
outro ou criar divisões de classe na Igreja. 
Quanto mais aprendemos de Deus, mais 
deveríamos nos humilhar, pois o verdadeiro 
conhecimento de Deus nos leva ao 
conhecimento de que não somos nada se não 
for a graça de Deus. Foi o que Isaías constatou. 
Poucos tiveram a visão da glória de Deus como 
ele. Mas qual foi a reação do profeta ao 
perceber quem era Deus? Ele disse: “ai de 
mim! Porque sou homem de lábios impuros, 
habito no meio de um povo de impuros lábios, 
e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos 
Exércitos!” (Is 6.5). 

A verdadeira Igreja olha para o Senhor 
Jesus e se une a Ele em plena unidade, para 
juntos, e nunca separados, permanecerem 
debaixo de Sua graça. Em Cristo somos um, 
nunca cada um. 

(Pr. Hilário Graça. Extraído do Boletim 
Dominical nº 22/15, de 31/05/2021, da 

IEC Brasília, com adaptações)  
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Sejam Bem-Vindos 
Estão conosco, hoje à noite, o Pr. José 
Cláudio e sua família. Ele será o pregador do 
culto. Que Deus possa usar seu servo! 
 

Escola Dominical 
O irmão Ladário convoca os professores para 
uma breve reunião no próximo domingo, 
após o culto matinal. O objetivo é tratar do 
retorno às aulas previsto para 06/02. 
 

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; 

• Culto Matinal (9h) 

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

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

• Culto Noturno (19h a 20h30) 

Atenção! Nesse dia, o culto noturno 
começará 1h mais tarde do que o horário 
normal, a fim de termos um pouco mais 
de tempo para realizar todos os 
preparativos necessários. 

• 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. 

 

 
Na próxima quarta-feira (26), 
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. 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! 
 

Culto de Oração 
Ocorrerá na próxima 
sexta-feira, às 19h30. A 
UAF estará responsável 
pela direção. O culto é 
uma atividade da Igreja 
e, portanto, a 
participação dos demais 

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

Pais e Demais Responsáveis 
Convém sempre lembrar que, no ambiente 
do culto a Deus, todos precisam se portar 
reverentemente. Isso não é recomendação 
nova, não é orientação exclusiva da nossa 
Igreja. É bíblico! Vem desde os tempos do 
AT. Portanto é recomendável que as 
crianças menores já aprendam desde cedo 
esse ensinamento, com as quais todos nós 
precisamos ter paciência e perseverança na 
instrução. À medida que crescerem, 
compreenderão cada vez melhor o 
ensinamento, que deve partir dos pais e 
demais responsáveis por elas desde cedo. Já 
os juniores, pré-adolescentes e 
adolescentes precisam ser admoestados 
com um pouco mais de contundência, pois a 
capacidade de entendimento é 
naturalmente mais apropriada para isso. 
Culto não é entretenimento, não é ocasião 
para bate-papo deliberado nem para 
navegar nas redes sociais, por exemplo. Isso 
pode ser feito antes ou depois do culto, mas 
não durante ele. Além de incomodar os que 
estão ao redor querendo se concentrar, por 
exemplo, na leitura bíblica e na pregação, 
atrapalha também o dirigente e o pregador, 
constituindo um testemunho pessoal ruim. 
Portanto é saudável para a Igreja que os pais 
e demais responsáveis estejam atentos e, se 
preciso for, advirtam seus entes queridos. 
Ou outra pessoa acabará fazendo para o 
bem do culto ao nosso Deus. 
 

Agenda da Igreja 
Os líderes de ministérios que desejam 
reservar data e horário específicos para suas 
programações em 2022 devem conversar 
com o pastor a partir de fevereiro ou, antes 

disso, com a secretária da Igreja, a fim de 
que as atividades sejam conciliadas da 
melhor forma possível, evitando 
sobreposições indesejadas. 
Semelhantemente, os demais membros 
que, por motivos pessoais, desejarem fazer 
algum agendamento devem proceder da 
mesma forma. 
 

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 do Dc. Rafael, da Dca. Kelen e 
do Henrique, que se recuperam bem da 
covid-19, com sintomas leves. 

• Pela saúde do Pb. Jorge, da IEC Brasília, 
que contraiu covid-19 e precisou de 
atendimento hospitalar. 

• Pela programação do nosso domingo 
festivo (30), em virtude do aniversário da 
Igreja. 

(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.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. Izabel Dc. José Francisco Dc. Rafael Dca. Kelen 

Dirigente da manhã Ana Lúcia 
  

Pb. Pedro Júnior 

Pregador(a) da manhã Matheus Pr. Aluízio 

Dirigente da noite Luís Eduardo 
Dc. Rafael UAF 

Pr. Albert 

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

Oper. de som* Djalma Mariana Voluntário Carlinhos 

Oper. de multimídia* Ana Luíza Guilherme Luciana Moraes Vívian 

Recepção Luciana Moraes Tony Ladario Eliane 

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 
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 

12  Chá Revelação/Fraldas (Bruna e Matheus) 

13 - Domingo Missionário 
 

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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