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Nossos irmãos de Corinto – Parte 4 

“Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor 
Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e 
que não haja entre vós divisões; antes, sejais 
inteiramente unidos, na mesma disposição 

mental e no mesmo parecer” (1Co 1.10). 

Nossas preferências pessoais não 
podem causar divisões na Igreja. Os irmãos 
de Corinto eram carnais (1Co 3.1) e uma das 
evidências estava nas divisões ocorridas 
naquela Igreja (1Co 3.3-4). Uns preferiam 
Paulo; outros, Apolo; outros, Pedro; outros 
(talvez querendo passar uma imagem de 
mais espirituais) diziam escolher a Cristo. 
Não podemos esquecer, porém, que a forma 
como escolhemos alguém pode significar 
que rejeitamos o outro. Isso não é bom para 
a Igreja e demonstra que sentimentos 
incompatíveis com o Corpo de Cristo ainda 
atuam em nós. Nem Cristo, nem Paulo, nem 
Apolo, nem Pedro permitiriam que suas 
vidas fossem referências para divisões na 
Igreja. 

Mas os nossos irmãos de Corinto 
satisfaziam seus desejos carnais dessa 
forma. Paulo, então, os corrige dizendo que 
a ação deles àquela Igreja ocorreu somente 
pela graça de Deus (1Co 3.5, 7, 10). Então, 
por que a divisão? Será que foi provocada 
por que se identificaram com as qualidades 
de Paulo, Apolo ou Pedro? Mesmo que fosse 
pelas qualidades, não justificaria a divisão. 
Quem eram esses homens? Paulo foi o 
fundador daquela Igreja, mas sua 
autoridade apostólica era questionada, pelo 
menos por parte da Igreja. Pedro era 
apóstolo, andou com Cristo, mas era um 
homem simples, um pescador antes de ser 
apóstolo. Apolo era um homem eloquente, 
de fácil retórica, mesmo assim ainda 
precisava aprender mais sobre a Palavra (At 

18.24-26). Os que se intitulavam de Cristo 
erravam, não por haverem escolhido a 
Cristo, mas porque escolheram a Cristo para 
rejeitar os outros. Há pessoas que pensam 
que servem a Cristo sem servir a Igreja. É 
impossível servir a Cristo e não servir à 
Igreja, amar a Deus e não amar o irmão. 
Como disse João: “Se alguém disser: Amo a 
Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso; pois 
aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, 
não pode amar a Deus, a quem não vê”. (...). 

Quando a Igreja perde a sua unidade, já 
está derrotada. Paulo diz isso ao tratar de 
outra questão que estava ocorrendo entre 
os irmãos de Corinto e da qual trataremos 
mais adiante. Paulo vai dizer que somente o 
fato de haver demandas no seio da Igreja já 
é completa derrota (1Co 6.7). Ou seja, a 
Igreja nem sequer poderia sair para as lutas 
porque já estava derrotada. A unidade da 
Igreja é, portanto, questão crucial. Enquanto 
o problema de divisão dentro da Igreja não 
é solucionado, a Igreja fica imobilizada.  

Quem está por traz desse sentimento 
de divisão é o diabo. Se somos Igreja, crentes 
em Cristo Jesus para sermos um só corpo 
nEle, temos de prestar muita atenção em 
sentimentos que nos levam a escolher um e 
rejeitar outro, ou em sentimentos de 
intolerância – que nos levam a ser mais 
pacientes com um do que com outros, ou a 
querer se isolar dos outros e não se envolver 
com as alegrias ou lutas dos irmãos. 
Qualquer sentimento que nos distância dos 
irmãos não vem de Deus. 

Divisão dentro da Igreja causa estragos 
muito maiores. Semana que vem falamos 
mais. 

(Pr. Hilário José. Extraído do Boletim 
Dominical nº 18/15, de 03/05/2015, 

da IEC Brasília, com adaptações.)  
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Assembleia de Membros 
Ocorre hoje, em nosso templo, a partir das 
9h, para tratar dos assuntos divulgados 
previamente e constantes na pauta afixada 
no quadro de avisos. 

Dela participam os membros maiores de 18 
anos, civilmente capazes e desde que não se 
encontrem sob restrição de direitos nos 
termos do Estatuto ou do Regimento Interno 
(artigo 44 do Estatuto). 

Observação: é dever de cada membro ser 
assíduo aos cultos, às Assembleias e a outras 
atividades públicas e regulares da Igreja 
(inciso VII do artigo 28 do Estatuto). 
 

Recesso 
A partir do dia 20 e até o final de janeiro, 
observaremos um breve recesso de algumas 
atividades desta Igreja, conforme já vimos 
realizando em anos anteriores. 

O período é oportuno tanto para descanso 
como para avaliação do trabalho realizado 
até aqui e do planejamento para a próxima 
etapa. 

A Escola Dominical, o Culto Infantil (noturno) 
e a Semana de Oração participam desse 
recesso. As demais atividades dos 
Departamentos e/ou das Assessorias 
seguirão as orientações dos respectivos 
líderes. 

Convém ressaltar que o estudo bíblico (4ª), 
a oração (6ª) e os cultos dominicais (manhã 
e noite) ocorrerão plenamente nesse 
período, inclusive com todo o apoio 
necessário à realização deles. 
 

Departamento de Ação Social 
Realizará hoje aquela cantina que acabou 
sendo adiada por motivo de força maior. 
Tudo o que estava preparado para a ocasião 
será feito após o culto noturno. 

Haverá sorteio de liquidificador, panela de 
pressão, faqueiro, frigideira, jogo de toalhas, 
cesta natalina, panetone e bombons. 

No cardápio, teremos: empadão de frango e 
catupiry; pastel assado de camarão; pão 
pizza; esfirra de carne; batata frita; 
refrigerante. Valor do lanche: R$ 8,00. 
 

Férias Pastorais 
O pastor Albert gozará 30 dias de férias com 
sua família, conforme já foi compartilhado 
com os membros. Aproveitará para finalizar 
seu processo de mudança para a cidade. 

Durante o período, o Pb. Pedro Júnior 
presidirá a Igreja auxiliado pelos outros 
oficiais e líderes constituídos em nosso 
meio. 

O pastor tem conversado com algumas 
pessoas a fim de que a dinâmica da Igreja 
flua sem prejuízo. Para isso é importante 
que todos cumpram seu ministério e suas 
funções refletindo no texto abaixo: 

“Nada façais por partidarismo ou vanglória, 
mas por humildade, considerando cada um 
os outros superiores a si mesmo. Não tenha 
cada um em vista o que é propriamente seu, 
senão também cada qual o que é dos outros” 
(Fp 2.3-4). 
 

Vai Viajar? 
Se for, avise ao pastor e à equipe com a qual 
você trabalha por gentileza. O pedido tem o 
objetivo apenas de possibilitar que as 
devidas substituições sejam feitas em tempo 
hábil para os trabalhos da Igreja não serem 
prejudicados. No mais, boa viagem! 
 

Natal e Ano Novo 
Dias 24 e 25/12: sem atividade na Igreja, a 
fim de que os membros fiquem à vontade 
com seus familiares. Dia 26/12: os trabalhos 
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seguem normalmente, com o culto alusivo à 
ocasião sendo realizado à noite. 

Dia 31/12: culto de gratidão pela passagem 
de ano a partir das 22h e, depois, uma ceia 
de confraternização. Fiquem atentos a 
outras orientações! 
 

 
Na próxima quarta-feira, terá início 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. 

O curso está dividido em módulos, os quais 
serão ministrados gradativamente e de 
forma intercalada com outros estudos sobre 
teologia sistemática. Tome nota: 

 Módulo 1 – Aula 1 – A treliça e a Videira. 

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

Solicita-se aos dirigentes, 
preletores e operadores de som 
providenciar um microfone sem 
fio auxiliar para que os 

participantes dentro do templo realizem 
suas possíveis perguntas por meio dele. 
 

Culto de Oração 
Não ocorrerá na próxima 
sexta-feira (24) nem na 
seguinte (31), em virtude 
dos festejos natalinos e 
de passagem de ano. No 
dia 7/1 será retomado, 
se Deus quiser, às 19h30, 
como de costume. 

 

Cantinho da Oração 
“E tudo o que pedirem em oração, se crerem, 
vocês receberão.” (Mt 21.22). 

 Pelos familiares enlutados da Sra. Marly 
(familiar da Mariza), pela qual também 
oramos, mas que veio a óbito na semana 
passada. 

 Pelo Sr. Othoniel e Sra. Stela, casal muito 
amado da Igreja e que precisará retornar 
para o RJ. 

 Pela saúde do Henrique, para que Deus o 
fortaleça. 

 Em gratidão pela transferência do Pr. 
Albert para a reserva da FAB. 

 Em gratidão pela Noite de Louvor e 
Adoração ocorrida no último dia 11. 

(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 sempre!  

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. Kelen Dca. Níceas 

Sem Atividade na 
Igreja (dias 24 e 25, 

confraternização 
de Natal em 

família) 

Dca. Marina 

Dirigente da manhã 
Assembleia  

Luís Eduardo 

Pregador(a) da manhã Ana Lúcia 

Dirigente da noite Mylena 
Dc. Rafael 

Dca. Kelen 

Pregador(a) da noite Pr. Albert Pb. Pedro Júnior 

Oper. de som* Lucas Mariana Carlinhos 

Oper. de multimídia* Luciana Luciana Ana Luíza 

Recepção Dca. Níceas Cloves Dca. Marina 

Intercessão 
(aos domingos, no 
gabinete) 

18h: Flávia 
18h15: 

Mariana 
18h30: 
Mary 

18h45: Irã 
19h: Luzia 

Martins 
19h15: 
Creusa 

*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) 

Dezembro 

19 

9h Assembleia-Geral Ordinária 

19h30 Cantina (DAS) 

- Início do Recesso (de algumas atividades) 

25 - Natal (sem atividades na Igreja dias 24 e 25/12) 

26 19h30 Culto alusivo ao Natal 

31 22h Culto de gratidão pela passagem do ano 

Janeiro 

1º - Dia da Confraternização Universal 

2 18h Culto com Santa Ceia 

9 - Domingo Missionário 
 

ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 

4 Cloves e Dca. Regina (casamento) 

12 Dca. Níceas 

20 Othoniel 

30 Dc. Luiz 

31 Guilherme 

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). 

Pb. Francisco Cléber: IEC Vale Encantado-ES (tel.: (27) 99607-0268). 
 

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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