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Nossos irmãos de Corinto – Parte 6 

“O só existir entre vós demandas já é 
completa derrota para vós outros. Por que 
não sofreis, antes, a injustiça? Por que não 

sofreis, antes, o dano?” (1Co 6.7) 

Parece-me que a questão da divisão que 
ocorria na Igreja dos nossos irmãos de Corinto 
não era uma questão pontual. A divisão em si, 
o que pode causar a divisão e os efeitos da 
divisão dentro da Igreja parecem reger as 
palavras de Paulo por toda a epístola. O 
problema da divisão é a primeira referência 
que Paulo faz entre inúmeros outros 
problemas que a Igreja enfrentava. Enfrentar 
o problema da falta de unidade deve, 
portanto, ser uma prioridade da Igreja. 

Mas, se percebermos bem, não é apenas 
Paulo que está enxergando o problema da 
falta de unidade como um grande tema a ser 
tratado pelo povo de Deus. A perda de 
unidade sempre foi um problema tratado em 
toda a Bíblia. Desde que o homem desejou 
separar-se do seu Criador e aceitou uma 
proposta de independência, o problema da 
perda de unidade afetou a tudo. Adão rejeitou 
sua mulher, culpando-a pelos danos do 
pecado. Antes, porém, já havia rejeitado o 
próprio Deus como Senhor sobre sua vida. 
Depois, Caim rejeitou Abel, preferindo ver seu 
irmão morto a conviver e compartilhar as 
diferenças. E sempre será assim na história do 
homem. Há uma predisposição para não 
sermos unidos. Cristo e a Igreja vieram para 
expressar o contrário. Mas será que a Igreja 
está cumprindo o seu papel? 

Nossos irmãos de Corinto estavam 
derrotados (1Co 6.7). Eles funcionavam como 
Igreja, mas essencialmente estavam 
derrotados, completamente. Qualquer 
sentimento que paire na Igreja e nos ameace 
com a quebra da unidade deve ser logo 
desmascarado e tratado. Cada um deve olhar 

para si mesmo e verificar se seus sentimentos 
contribuem ou não para a unidade da Igreja. 
Por exemplo, é muito comum que parte dos 
membros de uma determinada igreja não 
compareçam aos trabalhos se o pastor se 
ausentar. Nenhum pastor deveria se sentir 
prestigiado se a Igreja o prefere e rejeita os 
demais irmãos. Eu não quero que alguém me 
prefira se a causa dessa preferência é a 
rejeição dos outros. Isto é uma derrota para 
qualquer pastorado. Demonstra que nem 
todos servem a Cristo em primeiro lugar, 
porque – se assim fora – haveria mais 
tolerância, mais complacência, mais atenção 
aos menos experientes, que precisam de 
oportunidade para se desenvolverem na 
liderança, na pregação e em outras áreas. 
Louvo a Deus porque, desde os dezenove 
anos, tive oportunidade de pregar na Igreja. 
Mas pensando bem, já como adolescente, 
obtive esta oportunidade entre meus pares. E 
tenho certeza de uma coisa: a Igreja da minha 
mocidade precisou ser bem tolerante comigo, 
e como! Tenho outra certeza ainda maior: 
hoje, ainda preciso que a Igreja seja tolerante 
comigo. E mais ainda: preciso da misericórdia 
e da graça de Deus para chegar até aquele Dia, 
em que não mais enxergarei como que por um 
espelho (1Co 13.12). A esta e às demais 
igrejas, peço: perdoem-me as falhas, preciso 
ficar com vocês. Suportai-me! 

A Igreja que enfrenta problemas de 
divisão deve parar e não fazer mais nada sem 
que antes resolva esse problema. Se sairmos 
para lutar com esta enfermidade espiritual, 
vamos perder as lutas. Nossos irmãos de 
Corinto eram arrogantes e prepotentes, 
achavam-se o máximo (1Co 4.8; 5.2,6), mas 
Paulo se refere a eles como a derrotados, e 
isso porque entre eles não havia unidade. 

(Pr. Hilário José. Extraído do Boletim 
Dominical nº 20/15, de 17/05/2015, da 

IEC Brasília, com adaptações.)  
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Domingo Missionário 
 

 

É hoje! Durante o culto noturno, 
recolheremos ofertas específicas para 
investimento nessa área. Medite, por 
exemplo, na seguinte passagem das 
Escrituras: “Todo aquele que invocar o 
nome do Senhor será salvo. Como, porém, 
invocarão aquele em quem não creram? E 
como crerão naquele de quem nada 
ouviram? E como ouvirão, se não há quem 
pregue? E como pregarão, se não forem 
enviados? Como está escrito: Quão 
formosos são os pés dos que anunciam 
coisas boas!” (Romanos 10:13-15). 

 

Notícias do Campo 
Frequentemente os pastores/missionários 
apoiados pela Igreja têm enviado notícias de 
seus ministérios, as quais são 
compartilhadas prioritariamente no grupo 
de WhatsApp dos membros. 
Recomendamos a leitura atenta desses 
comunicados. Assim, podemos conhecer um 
pouco mais a obra que Deus tem feito por 
meio dos nossos irmãos e parceiros, a fim de 
orar mais por eles, suas famílias e suas áreas 
de atuação. 
 

Férias Pastorais 
Do dia 1º ao dia 30 de janeiro, o pastor 
Albert e sua família gozarão férias. Assume a 
presidência da Igreja nesse período o Pb. 
Pedro Júnior, auxiliado pelos demais oficiais 
e líderes. 
 
 

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. 
 

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. 
 

 
Na próxima quarta-feira (12), 
continuaremos com a nossa nova série de 
estudos bíblicos, intitulada Uma Igreja 
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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 3 – 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! 
 
 

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; 

• Almoço ("junta panela" - 12h a 13h) 

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

• 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. 

Caso alguém tenha dificuldades de 
participar da escala ou tenha sugestões a 
fazer na área da alimentação, por favor 
entre em contato com a Flávia. 
 

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. João Artur (gripe) 
 

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


(Continua) 

ESCALAS (“Servi ao Senhor com alegria” – Sl 100.2) 
Ofícios Hoje Quarta Sexta Próx. Domingo 

Oficial de plantão Dca. Kelen Dca. Níceas Bruna Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da manhã Mylena 
  

Tony 

Pregador(a) da manhã Pb. Pedro Júnior Ana Lúcia 

Dirigente da noite Pb. Pedro Jr. 
Dc. Rafael UHEC 

Pb. Pedro Jr. 

Pregador(a) da noite Dca. Izabel Pr. José Cláudio 

Oper. de som* Djalma Mariana Voluntário Lucas 

Oper. de multimídia* Ana Luíza Guilherme Luciana Moraes Vívian 

Recepção Sidneia Cloves Tony Maria Catrinque 

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 

9 - Domingo Missionário 

20 - Dia do jornal O Cristão (veículo de comunicação oficial da denominação) 

30 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 

19 16h Reunião de Oficiais 
 

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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