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Nossos irmãos de Corinto – Parte 9 

“...Deus escolheu as coisas humildes do 
mundo, e as desprezadas, e aquelas que não 

são, para reduzir a nada as que são” 
(1Co 1.28) 

O conceito de poder que o mundo tem 
é diferente daquele em que cremos. Os 
cristãos enxergam poder na cruz de Cristo. 
Paulo disse aos coríntios que “a palavra da 
cruz é loucura para os que se perdem, mas 
para nós, que somo salvos, poder de Deus” 
(1Co 1.18). Mas a Igreja de Corinto entendia 
poder como o mundo entende. Eles 
achavam que o poder estava na sabedoria 
humana, nas elaborações do mundo, 
naquilo que o homem é capaz de produzir. 

Na vida cristã, tudo se realiza pelo 
poder de Deus. O agente do poder é o 
Espírito Santo, que foi derramado sobre a 
Igreja (At 1.8). Mas nossos irmãos de Corinto 
recorreram a outro poder; esqueceram que 
“Deus escolheu as coisas loucas do mundo 
para envergonhar os sábios e escolheu as 
coisas fracas do mundo para envergonhar as 
fortes; e 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 1.27-29). 

Portanto, o crente tem de aprender a 
viver de acordo com o poder de Deus. Se nos 
enchemos de conceitos do mundo e os 
assumimos para a vida, dificilmente 
entenderemos e aceitaremos o poder de 
Deus, que para o mundo é loucura. (...) Paulo 
mesmo cita o seu procedimento como 
exemplo ao dizer: “Eu, irmãos, quando fui 
ter convosco, anunciando-vos o testemunho 
de Deus, não o fiz com ostentação de 
linguagem ou de sabedoria... A minha 
palavra e a minha pregação não consistiram 

em linguagem persuasiva de sabedoria, mas 
em demonstração do Espírito e de poder, 
para que a vossa fé não se apoiasse em 
sabedoria humana, e sim no poder de Deus” 
(1Co 2.1,4,5). 

(...) Se temos escolhido a Deus como 
Senhor de nossas vidas, a fé deve se apoiar 
no poder de Deus. Hoje, vemos muita gente 
assumindo conceitos de homens como se 
fossem verdade de Deus. Muitos estão 
dentro das igrejas mas não vivem o 
Evangelho de Jesus, porque se apropriaram 
de um conhecimento humano e o colocaram 
acima da Palavra de Deus. Não é sem razão 
que vemos muitas pessoas confusas em 
relação à vida. Não é sem razão que muitos 
não encontram respostas para suas 
questões pessoais. Isso acontece porque 
não acataram a Palavra de Deus 
integralmente para suas vidas, e a fé que 
possuem não tem sustentação porque 
apenas existe baseada em formulações 
humanas. 

Quando olhamos para a Igreja de 
Corinto, mergulhada em tantos pecados e 
confusões, ao mesmo tempo em que se 
gabava da sabedoria humana, podemos 
entender sua incapacidade em permanecer 
espiritual. Ao contrário, jamais vi alguém 
depender do poder de Deus e se 
decepcionar. Não podemos, portanto, 
misturar sabedoria humana com a sabedoria 
vinda da cruz de Cristo. São inconciliáveis, e 
Paulo vai dizer o motivo ao declarar que “o 
homem natural não aceita as coisas do 
Espírito de Deus, porque são loucura; e não 
pode entendê-las, porque elas se discernem 
espiritualmente” (1Co 2.14). 

(Pr. Hilário José. Extraído do Boletim 
Dominical nº 23/15, de 07/06/2015, da 

IEC Brasília, com adaptações)  
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Sejam Bem-Vindos 
Estão conosco desde sexta-feira o Pr. Aluízio, 
a Talita e o Augustus. Essa amada família 
veio de Brasília para participar das 
comemorações por conta do aniversário da 
Igreja. Ele, que é pastor auxiliar da IEC 
Brasília, será o pregador dos cultos. Amanhã, 
retornarão para a capital do país. 
 

Aniversário da Igreja 
Hoje nossa Igreja completa 65 anos de 
organização. Pela graça de Deus, chegamos 
até aqui. Teremos um dia festivo, de acordo 
com a programação explicitada abaixo. Para 
isso precisaremos do empenho e da 
colaboração de todos, 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! 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. 

Vão Deixar Saudade 
Hoje se despedem do nosso convívio o Sr. 
Othoniel e a Sra. Stela. Esse casal amado, 
que aqui chegou em junho de 2019 e desde 
então vem nos abençoando de várias 
maneiras, retorna para o RJ, onde também 
residem vários familiares seus. Certamente 
deixarão muita saudade em nossos 
corações. Esta Igreja roga a Deus que os 
acompanhe hoje e sempre por onde quer 
que andarem. Vão em paz, queridos irmãos! 
 

Escola Dominical 
A reunião convocada pelo Ladário com os 
professores foi remarcada para amanhã 
(31), às 20h, por videoconferência. Assim, 
otimizaremos o tempo e contaremos 
também com aqueles professores que 
teriam dificuldade de participar no domingo 
por conta de envolvimento com outras 
atividades da Igreja. O objetivo da reunião é 
tratar do retorno às aulas previsto para 
06/02. O link de acesso à sala virtual será 
disponibilizado no grupo da Escola 
Dominical no dia do evento, por volta de 
19h30. 
 

Férias Pastorais 
Hoje é o último dia das férias pastorais. A 
partir de amanhã, o Pr. Albert reassume 
plenamente suas funções nesta Igreja. 
Desde já, agradece aos que, com esmero, 
cooperaram na condução dos trabalhos da 
Igreja. 
 

Fim do Recesso 
Amanhã será o último dia do recesso 
observado por esta Igreja em relação a 
algumas atividades. A partir do dia 1º de 
fevereiro, estaremos funcionando 
plenamente, como de costume. Os líderes 
de ministérios devem se organizar para isso. 
Se houver algum impedimento, avise. 
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Na próxima quarta-feira (2), continuaremos 
com a nossa nova série de estudos bíblicos, 
intitulada Uma Igreja Simples. Ela tem como 
base o curso de capacitação promovido pela 
UIECB. 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 4 – Revolução do 
Simples: Movimento. 

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 
UHEC estará 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. 
 

Santa Ceia 
Será celebrada no próximo domingo, 
durante o culto noturno. Ficam responsáveis 

pela preparação da mesa os diáconos Rafael 
e José Francisco. 
 

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

• Pelo Pr. Aderson, que testou positivo para 
covid-19. Graças a Deus, está bem. 

• Pela saúde da Sra. Zeli, avó da Karla, que 
contraiu covid-19. 

• Pela plena recuperação do Pr. Richard e 
da Yohanna, sua esposa. Ambos também 
contraíram covid-19, mas estão bem. 

• Pela saúde do Sr. Álvaro, da Sra. Eliene e 
da Ana Rosa, que contraíram covid-19. 

• Em gratidão pela boa recuperação do 
Guto, que superou a covid-19 sem 
maiores problemas. A Márcia, sua esposa, 
ainda carece de atenção devido à mesma 
enfermidade. 

• Em gratidão pela recuperação da 
Jaqueline, que também superou a covid-
19. 

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

• Pela família da Reizia (ela é casada e tem 
3 filhas), que vem se aproximando da 
nossa Igreja e precisa do nosso apoio. 

(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.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 Dc. José Francisco Dca. Marina 

Dirigente da manhã Pb. Pedro Júnior 
  

Ladário 

Pregador(a) da manhã Pr. Aluízio  

Dirigente da noite Pr. Albert 
Dc. Rafael UHEC 

Pr. Albert 
Pregador(a) da noite Pr. Aluízio Pr. Albert 

Oper. de som* Carlinhos Mariana Voluntário Djalma 

Oper. de multimídia* Vívian Luciana Moraes Guilherme Ana Luíza 
Recepção Eliane Dc. João Artur Cloves Flaviane 

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 

5 16h Tardezinha com a Tia Flávia (pré-adolescentes e adolescentes) 

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 FEVEREIRO 

11 Dca. Marina 

12 Dc. João Artur 
14 Iran 

16 Dca. Regina 

18 Djalma 
21 Dona Lourdes 

28 Luzia Martins 

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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