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Nossos irmãos de Corinto – Parte 16 

“...que cada um deles seja encontrado fiel...” 
(1Co 4.2). 

O capítulo quatro da Primeira Epístola 
aos Coríntios precisa ser interpretado à luz 
de um contexto maior, que aponta para os 
nossos irmãos de Corinto como uma Igreja 
soberba, que se achava suficiente em si 
mesma. Era uma Igreja inspirada na 
sabedoria humana, o que acontece com 
todos aqueles que pensam poder viver com 
base em seus próprios conceitos de vida. 

Paulo não queria se exaltar sobre 
aqueles irmãos; por isso, antes de falar da 
soberba da Igreja de Corinto – que estava 
contestando a autoridade apostólica e 
pastoral de Paulo –, começa falando da 
natureza do seu ministério. Ele diz que 
deveria ser considerado como ministro de 
Cristo e despenseiro de Deus. É preciso 
compreender o que Paulo quer dizer. 

A palavra “ministro” (1Co 4.1) é 
huperetes, no grego. Huperetes eram 
aqueles remadores das galés, que ficavam 
no pavimento mais inferior das 
embarcações e eram responsáveis por 
remar. Esse não era um ofício nobre; antes, 
era destinado a escravos ou condenados, 
que na sua maioria morriam naquela tarefa, 
sem jamais voltar a uma vida normal. Eles 
eram presos aos remos e eram também 
açoitados com rigor para que exercessem o 
máximo de força aos remos. Dificilmente 
alguém via um huperete, já que ficavam 
confinados numa verdadeira prisão 
flutuante. Porém, no caso da cidade de 
Corinto, era diferente, já que a geografia da 
cidade permitia que os barcos fossem 
atravessados por um pequeno estreito de 
terra, sob toras de madeira, o que evitava 
uma navegação ao redor de uma grande 

extensão de terra, tornando a viagem mais 
econômica e menos perigosa que uma 
navegação. Em Corinto, então, era possível 
ver os huperetes, pois as embarcações eram 
esvaziadas das suas carga por esses 
escravos, que faziam a viagem a pé, 
enquanto a embarcação era arrastada até o 
outro extremo por uma pequena faixa de 
terra, conhecida como istmo. Paulo se 
reconhecia como um desses huperetes 
(ministros), que nem sequer eram vistos, a 
não ser naquela exceção que ocorria em 
Corinto. Os irmãos de Corinto, então, sabiam 
bem o que Paulo queria dizer. Ele era um 
huperete de Cristo. Ser visto era uma 
exceção. 

Paulo também dizia ser um 
despenseiro, que no grego é oikonomos. 
Este é aquele que cuida da despensa e 
distribui o alimento. Ele não é o dono do 
alimento, mas o guardião da despensa, o 
qual deveria ser fiel tanto no guardar a 
despensa quanto no distribuir o alimento. 

Assim Paulo se designava um escravo 
de Cristo, preso ao seu ofício, ao seu 
ministério, até a morte; alguém que não está 
em evidência, que sofre para que se cumpra 
o propósito de Cristo. O apóstolo é também 
o administrador dos mistérios de Deus, o 
despenseiro, o que guarda a despensa até 
que o dono volte; enquanto isso, alimenta o 
rebanho do Seu Senhor. 

Em ambas as situações, o que se requer 
é fidelidade. É preciso ser fiel no ministério. 
Um dos maiores bens de uma Igreja é ter 
ministros e despenseiros fieis. 

(Pr. Hilário José. Extraído do Boletim 
Dominical nº 30/15, de 26/07/2015, 

da IEC Brasília, com adaptações)  
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Hoje nossa denominação comemora o dia da 
escola mais importante do mundo, pois o 
que nela aprendemos tem resultados 
eternos. Essa escola nasceu na Inglaterra, 
em 1780, na cidade de Gloucester, por 
iniciativa do jornalista Robert Raikes. 
Naquela época, a situação moral e espiritual 
do país era muito preocupante. Raikes 
percebeu que a ignorância estava entre as 
causas do problema e teve a ideia de 
organizar uma escola voltada para crianças 
que funcionaria aos domingos e não cuidaria 
apenas da educação secular, mas também 
daria educação religiosa, tendo a Bíblia 
como livro-texto. Em 20 de julho, surgiu a 
Escola Dominical. A iniciativa daquele 
jornalista chamou a atenção do país. João 
Wesley deu total apoio ao projeto. Em 1875, 
em Londres, foi organizada a Sociedade para 
Promoção das Escolas Dominicais nos 
Domingos Britânicos. Já no ano seguinte, 
havia 200 mil crianças matriculadas. No 
Brasil, a primeira Escola Dominical nasceu 
em Petrópolis (RJ), no dia 19 de agosto de 
1855, na casa do médico e missionário 
escocês Robert Kalley. Nesse primeiro dia, 
havia apenas cinco crianças presentes, e sua 
esposa, Sarah Kalley, contou-lhes a história 
do profeta Jonas. A partir daí, a Escola 
Dominical não parou mais de crescer. O que 
começou timidamente na residência desse 
casal contribuiu para a fundação da primeira 
igreja congregacional no Brasil, a Igreja 
Evangélica Fluminense (RJ). Mais tarde, 
também como fruto desse trabalho 
precursor, outras igrejas congregacionais 
foram sendo organizadas. Parabéns ao casal 

Kalley! Parabéns às igrejas que ainda 
mantêm em sua programação espaço 
reservado para essa escola! Parabéns aos 
irmãos da IEC Soteco que se empenham para 
que nossa escola cumpra seu propósito no 
Reino de Deus: a edificação de vidas. Só uma 
perguntinha: você é aluno da Escola 
Dominical? 
 

Oficina de Artesanato 
Ontem ocorreu a terceira aula da oficina, foi 
sobre cachapo multiuso. Quem tiver 
interesse de participar deve procurar a 
diretoria do DAS. Ajude a divulgar o evento 
e traga uma convidada! Anote aí o que vem 
pela frente: 

• 4º dia: oficina de costura – Profª. Luciana 
Morais. 

 

Cursos de Língua Portuguesa 
As aulas também continuam! Se você tem 
interesse de estudar, converse com o Pr. 
Albert. O conteúdo é voltado para reforço 
escolar, aprimoramento linguístico-
gramatical e preparação para provas e 
concursos. Ajude a divulgar os cursos 
principalmente entre os moradores do 
bairro e adjacências. Informações e 
inscrições: (27) 99246-0991. Clique em 
https://fb.watch/bq68Si5Lpo/ ou em 
https://wa.me/message/Z3RDATLYMFV6O1 
e saiba mais. 
 

Atendimento Psicopedagógico 
Nossa Igreja passará a oferecer também 
esse tipo de serviço a crianças que dele 
precisam. O atendimento ocorrerá com hora 
marcada. Ajude a divulgá-lo! Informações e 
agendamento: (27) 99690-2173 ou 99246-
0991. 
 
 
 

https://fb.watch/bq68Si5Lpo/
https://wa.me/message/Z3RDATLYMFV6O1
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Na próxima 
quarta-feira 
(23), terminará 
nossa série de 
estudos 
bíblicos 
intitulada Uma 
Igreja Simples. 
Anote aí: 
Módulo 1 – 
Aula 6 – Revolução do Simples: Foco (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! 
 

Culto de Oração 
 Será na próxima sexta-
feira (25), às 19h30. A 
UAF está responsável 
pela direção. O culto é 
uma atividade da Igreja 
e, portanto, a 
participação dos demais 
membros é esperada 

naturalmente, inclusive com o exercício dos 
demais serviços e dons. 
 

CM Aracruz 
Lembremo-nos do culto de gratidão pelo 
aniversário daquela igreja: dia 26/03, às 18h. 

A Igreja já contratou um ônibus de 44 
lugares e subsidiará 50% do valor do aluguel. 
A outra metade será dividida entre os 
passageiros, o que dará aproximadamente 
R$ 18,00 por pessoa. 

Caso haja mais interessados em ir no ônibus, 
é possível que esse valor individual abaixe 
um pouco mais. Para isso, a Bruna deverá ser 
procurada previamente. 

A passagem deverá ser paga à Bruna até o 
dia da viagem: 26/03, antes do embarque. 

O ônibus partirá da Igreja às 15h30 e tem 
previsão de retornar de Aracruz às 21h no 
máximo. 
 

Flexibilização no Uso de Máscara 
Desde segunda-feira (14), o uso de máscara 
de proteção foi flexibilizado no ES. No caso 
da cidade de Vila Velha, a utilização dela foi 
liberada em ambientes abertos. 

Na prática, durante nossos cultos na Igreja, 
o uso da máscara permanece obrigatório no 
templo, nas salas de aula, nos banheiros, por 
exemplo (ou seja, em lugares fechados da 
nossa infraestrutura), com a ressalva dos 
momentos já habituais e amplamente 
notados nos mais variados ambientes em 
que a(s) pessoa(s) faz(em) uso da palavra ou 
precisa ingerir alguma substância, 
obviamente. 

Já no salão social (ambiente aberto, em que 
a circulação natural do ar é mais fluente), o 
uso deixa de ser obrigatório. 
 

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

• Pela Jacqueline, por enfermidade. 

• Pela nossa Igreja e seus ministérios. 

• Pelo Albert Júnior, que hoje presta 
concurso público em Brasília-DF. 

(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.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 Dc. João Artur Dc. José Francisco Bruna Dca. Kelen 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Mylena 
Dc. Rafael UAF 

Albert Júnior 

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

Oper. de som* Mariana Voluntário Voluntário Djalma 

Oper. de multimídia* Ana Luísa Guilherme Luciana Moraes Vívian 

Recepção Sidneia Ladário Matheus Dca. Regina 

Intercessão (aos 

domingos, no gabinete) 
18h: Dca. 

Níceas 
18h15: Irã 

18h30: Dca. 
Marina 

18h45: 
Mylena 

19h: Dc. 
José racisco 

19h15: 
Flaviane 

*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) 

Março 

20 - Dia da Escola Dominical 

26 

8h30 Curso de Língua Portuguesa 

14h Oficina de Artesanato (DAS) 

18h Culto de Aniversário do CM de Aracruz 

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 
 

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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