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Nossos irmãos de Corinto – Parte 12 

“Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por 
meio de quem crestes, e isto conforme o 
Senhor concedeu a cada um” (1Co 3.5). 

O que Paulo disse aos Coríntios em 
resposta ao que lhe chegou ao 
conhecimento, já que sua pessoa e a de 
Apolo eram usadas com referência a 
partidos que dividiam aquela Igreja, foi que 
nem ele e nem Apolo eram alguma coisa 
diante da obra de Deus (1Co 3.5-7). Ao 
contrário, o que eles fizeram havia sido uma 
concessão de Deus, um privilégio que 
tiveram ao servir à Igreja de Cristo, uma 
graça que lhes foi concedida. 

Paulo tem bem nítido em sua mente 
que o fato de ser usado por Deus não lhe 
outorga nenhuma honra, antes, se algo ele 
fez, foi pela graça de Deus. “Segundo a graça 
de Deus que me foi dada, lancei o 
fundamento como prudente construtor; e 
outro edifica sobre ele. Porém cada um veja 
como edifica” (1Co 3.10). 

Pois bem, Paulo reduziu os obreiros a 
meros instrumentos, ou a nada, porque ele 
diz: “Eu plantei, Apolo regou; mas o 
crescimento veio de Deus. De modo que nem 
o que planta é alguma coisa, nem o que rega, 
mas Deus, que dá o crescimento” (1Co 
3.6,7). Reparem que Paulo diz que nem o 
que planta é alguma coisa, nem o que rega... 
Quem somos, então? Para mim: nada. 
Somos alguma coisa que Deus transformou 
em Seus instrumentos, que nem mesmo 
sozinhos há razão de ser em nós, pois, “ora, 
o que planta e o que rega são um; e cada um 
receberá o seu galardão, segundo o seu 
próprio trabalho” (1Co 3.8). 

É por isso que, na obra de Deus, o que 
deve ficar sempre em relevo é a graça divina, 

pois, apesar de não sermos os responsáveis 
por dar vida à obra (ou crescimento), Deus 
ainda assim nos promete galardão. Com 
esse conhecimento, irmãos, deveríamos nos 
dirigir a Deus e dizer algo parecido como: 
“Senhor, eu não sou nada, só Tu sabes o 
quanto sou miserável; mas eu sei que o 
Senhor ainda assim contrata gente como eu 
para ser Teu trabalhador. Permita-me ser o 
que planta ou o que rega, mas de antemão 
já antecipo que não sou nada; não tenho 
qualificação para tocar nas Tuas coisas; mas 
conto com a Tua misericórdia, para que me 
aceites assim”. 

A Igreja de Corinto e muitos por aí não 
pensam assim. Acham que fazem um favor 
por pertencerem a uma Igreja, por serem 
membros, por ocuparem um cargo... Não, 
irmãos, Deus é quem nos faz um favor ao nos 
permitir trabalhar com Ele mesmo a 
despeito do nosso currículo de pecado e 
morte. E ainda assim nos contrata e nos dará 
galardão. 

Quem somos nós na obra de Deus? 
Paulo diz: servos. Só. E ponto. Achar que 
somos mais que servos é entrar no estado de 
arrogância dos nossos irmãos de Corinto. 

(Pr. Hilário José. Extraído do Boletim 
Dominical nº 25/15, de 21/06/2015, 

da IEC Brasília, com adaptações)  
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Assembleia de Membros 
Ocorrerá no próximo domingo (27), no 
templo desta Igreja, a partir de 9h, para 
tratar dos assuntos previstos na pauta 
afixada em nosso quadro de avisos. Os 
membros estão convocados a participar da 
reunião, de acordo com o que dispõe o 
Estatuto em vigor. As ausências por motivos 
justificáveis deverão ser informadas 
também à luz do que prevê o Estatuto 
vigente. 
 

Devocionais 
Semanalmente, de preferência às segundas-
feiras, o Pr. Albert gravará uma breve 
devocional com base na Palavra de Deus. Ela 
será disponibilizada em nossas redes sociais 
pela nossa Assessoria de Comunicação. 
Ouça-a e compartilhe-a, pois o evangelho é 
poderoso para transformar vidas. 
 

 
Na próxima quarta-feira (21), daremos 
continuidade à nossa nova série de estudos 
bíblicos, intitulada Uma Igreja Simples. 
Anote aí: 

✓ Módulo 1 – Aula 5 – Revolução do 
Simples: Alinhamento. 

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. 
 

Cultos On-line 
Há duas semanas, mudamos a dinâmica de 
gravação e transmissão dos nossos cultos 
aos domingos à noite. Desde então, apenas 
a parte da pregação tem sido divulgada, e 
isso tem sido feito ao vivo pelo Facebook. 
Posteriormente, o vídeo é disponibilizado 
também no YouTube. 

Dessa forma, otimizamos o trabalho da 
Assessoria de Comunicação, facilitamos o 
acesso dos internautas à pregação da 
Palavra de Deus e ampliamos 
significativamente o número de 
visualizações dos vídeos nas nossas redes 
sociais. 

Portanto os dirigentes podem iniciar o culto 
sem ter que esperar aquele sinal prévio. 
 

Oficinas 
As oficinas promovidas pelo Departamento 
de Ação Social estão se aproximando. As 
irmãs que irão participar precisam confirmar 
isso com a Mary ou a Flávia para que haja um 
planejamento adequado (compra de 
materiais etc.). 

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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Elas acontecerão durante os sábados de 
março, de 14h a 17h. Todas as mulheres, 
crianças e adolescentes estão convidadas. 

Traga uma visitante para participar do 
evento, mas não esqueça de informar 
antecipadamente a quantidade e os nomes 
das suas convidadas. 
 

CM Aracruz 

Nossos irmãos nos convidam a celebrar com 
eles o 12º aniversário do campo, conforme 
convite acima. Se Deus quiser, o Pr. Albert 
terá o privilégio de pregar a palavra de Deus, 
e o Ministério de Louvor, o de tocar durante 
o culto previsto para o dia 26/03, a partir das 
18h. Ore por essa programação e agende 
essa data! Outras informações serão 
transmitidas oportunamente. Aguarde! 
 

Manhã com Deus 
As lives promovidas pelo Pr. Aderson 
continuam suspensas. Elas retornarão em 
março com uma nova dinâmica. Ocorrerão 
terças, quintas e sextas-feiras (exceto nos 
feriados), a partir de 7h, com duração de 45 
a 60 minutos no máximo. O Pr. Albert tem 
um encontro marcado com todos os 
participantes às quintas-feiras. Orem 
também por esse projeto e nos ajude a 
divulgar a Palavra de Deus a toda criatura. 
 
 
 

UIECB 

 

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

• Pelos estudantes e pelos que buscam um 
trabalho (ou melhoria dele). 

• Pelas nossas famílias. 

• Pelos enfermos em nosso meio. 

• Por aqueles que têm se aproximado da 
Igreja. 

• Pelos habitantes de Petrópolis-RJ 

• Pelo enchimento do Espírito em nossas 
vidas. 

(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. Kelen Níceas Dca. Marina Pedro Júnior 

Dirigente da manhã Ladário   Assembleia 

Dirigente da noite Ana Lúcia 
Dc. Rafael UAF 

Bruna 

Pregador(a) da noite Pr. Albert Pr. Albert 
Oper. de som* Djalma Voluntário Voluntário Mariana 

Oper. de multimídia* Ana Luísa Guilherme Luciana Moraes Vívian 

Recepção Luciana Moraes Saturnino Tony Eliane 
Intercessão (aos 

domingos, no gabinete) 
18h: Dc. 

Luiz 
18h15: Dca. 

Izabel 
18h30: Dca. 

Kelen 
18h45: 

Carlinhos 
19h: 

Bráulio 
19h15: 
Sidneia 

*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) 

Fevereiro 27 9h Assembleia-Geral Ordinária 

Março 

5 
14h Oficina de Culinária (DAS) 

19h Noite de Louvor e Adoração 

6 18h 

Culto com Santa Ceia 

Homenagem pelo Dia Internacional da Mulher (UAF) 

Cantina do DAS 

7 a 11 19h30 Semana de Oração 

8 - Dia Internacional da Mulher 

12  Programação em Homenagem ao Dia do Adolescente Congregacional 

13 - Domingo Missionário 

19 14h Oficina de Culinária (DAS) 
 

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 

11 Dca. Marina 

12 Dc. João Artur 

14 Iran 

16 Dca. Regina 

18 Djalma 

19 Selma 
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-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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