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Nossos irmãos de Corinto – Parte 19 

“Porque, ainda que tivésseis milhares de 
preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, 

muitos pais; pois eu, pelo evangelho, vos 
gerei em Cristo Jesus” (1Co 4.15). 

As credenciais de Paulo eram sua vida e 
dedicação aos nossos irmãos de Corinto. 
Paulo foi um daqueles que se doou para que 
aquela Igreja fosse organizada (cf. Atos 18). 
As credenciais de Paulo incluíam não 
somente a dedicação, mas também o 
sofrimento por aqueles irmãos que achavam 
poder viver alheios às advertências do 
apóstolo: “Alguns se ensoberbeceram, como 
se eu não tivesse de ir ter convosco” (1Co 
4.18). Essa palavra de Paulo se antecipa a 
uma intenção de visita, de intervenção na 
vida daqueles irmãos que viviam uma vida 
desmedida e pecaminosa. Porém a 
autoridade de Paulo não se impunha apenas 
pelo preço que pagou para ver aqueles 
irmãos nascerem de novo em Cristo. Paulo 
reclama o seu legítimo amor por eles, Paulo 
os quer e reclama ser considerado como um 
pai. 

O que Paulo quer ressaltar é que sua 
postura não é a de alguém que 
simplesmente deseja expor falhas, antes 
pretende impedir um dano. É como um pai 
que disciplina e repreende seu filho, e o faz 
porque ama. Paulo ama, portanto se vê no 
direito de levantar-se contra aqueles irmãos 
com repreensão e até mesmo de reclamar 
para si esse direito. 

Quem ama pode nos tratar com vara ou 
amor e espírito de mansidão. Às vezes a vara 
é necessária por não haver outra escolha, 
mas ainda assim é uma atitude de amor. 
Sempre que alguém em Cristo chamar a sua 
atenção, preste bem atenção, pode ser uma 
grande demonstração de amor. Quem não 

ama também não se importa, é alheio a 
quem caminha para o erro. Porém quem 
ama, ainda que se desgaste, prefere não se 
omitir. Era o que Paulo estava fazendo: “Que 
preferis? Irei a vós outros com vara ou com 
amor e espírito de mansidão?” (1Co 4.21). 

Deus nos tem doado homens que nos 
lembram a Palavra de Deus. Que bom que 
eles existem e muitas vezes se desgastam 
nessa tarefa. Paulo diz que esses homens 
são fieis no Senhor, ao se referir a Timóteo, 
a quem ele em breve enviaria como seu 
emissário aos coríntios. Aqueles que são 
fieis no Senhor são instrumentos para nos 
lembrar os “caminhos de Cristo Jesus” (1Co 
4.17). Mas Paulo deixa uma escolha ao 
perguntar “que preferis?”. 

Fica também essa pergunta para todos 
nós. Quem nós queremos como pastores e 
líderes? Quem nós queremos como pais? 
Homens e mulheres que se importam e por 
isso nos chamam a atenção quando vamos 
mal, ou queremos quem não nos importune, 
mas também não cumpre os propósitos de 
Deus em nossas vidas? 

A Igreja de Corinto rejeitava homens 
como Paulo, por isso estava mergulhada no 
pecado. 

(Pr. Hilário José. Extraído do Boletim 
Dominical nº 33/15, de 16/08/2015, 

da IEC Brasília, com adaptações)  
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Reunião da ARCCA 
Ocorreu ontem, na 
IEC Nova Venécia. 
Alguns irmãos desta 
Igreja participaram 
da reunião, que 
como sempre foi 
muito agradável (cf. 

Salmo 133). Oportunamente o pastor Albert 
compartilhará as informações mais 
relevantes com os membros da IEC Soteco. 
 

IEC Nova Venécia! 
Registramos aqui nossos cumprimentos a 
essa amada igreja coirmã, que ontem 
comemorou mais um aniversário de 
organização durante o encontro da ARCCA, 
dividindo 
conosco sua 
gratidão a 
Deus. Que 
os irmãos 
de Nova 
Venécia 
sejam 
fortalecidos no Senhor! Para reflexão: 
“Portanto, meus amados irmãos, sejam 
firmes, inabaláveis e sempre abundantes na 
obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o 
trabalho de vocês não é vão” (1Co 15:58). 
 

Será ministrada hoje, durante o culto 
noturno. O Dc. Rafael e a Dca. Marina estão 

responsáveis pela preparação da mesa. Para 
reflexão: “Examine-se o homem a si mesmo, 
e então coma do pão e beba do cálice. Pois 
quem come e bebe sem discernir o corpo do 
Senhor, come e bebe para sua própria 
condenação” (1Co 11.28-29). 
 

Exposição Bíblica 

Após o encerramento da exposição do 
evangelho de Mateus, o Pr. Albert iniciou 
recentemente uma série de mensagens que 
abrangerá as duas cartas de Paulo a 
Timóteo. Hoje à noite, por exemplo, ele dará 
continuidade à abordagem que o apóstolo 
fez a respeito da membresia da igreja de 
Éfeso e abordará, a partir do capítulo 3, as 
qualificações dos oficiais eclesiásticos, 
fazendo aplicações da sã doutrina às igrejas 
da nossa atualidade. Todas as mensagens 
são transmitidas pelas nossas redes sociais, 
onde também ficam gravadas para você 
assistir posteriormente. Inscreva-se, curta e 
compartilhe! 
 

Na próxima quarta-feira (6), daremos 
continuidade à nossa série de estudos 
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bíblicos intitulada Cristologia. Anote aí: Aula 
2 – A pessoa de Cristo: sua divindade. 

Afinal, como Jesus pode ser plenamente 
Deus e plenamente homem, e ainda assim 
uma só pessoa? 

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 (1º), às 19h30. A 
UHEC 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. 
 

Semana de Oração 
Excepcionalmente, 
será transferida 
para a semana 
seguinte. Portanto 
teremos, sim, o 
estudo bíblico e a 
oração na quarta e 
na sexta-feira respectivamente. Fique 
atento e participe! 
 

Notícias dos Campos 
Acompanhe no grupo de 
membros no WhatsApp 
os relatórios enviados 
pelos obreiros apoiados 
por esta Igreja e também 
por outros que, de forma 

semelhante, estão na linha de frente do 
grande exército do Senhor. Há lutas, vitórias, 
necessidades etc. que nos dão motivos para 

orar pelos nossos irmãos. Pode ser que o 
relato deles o inspire a ir além da oração. 
 

Adolescentes 
Permaneçam atentos também às escalas no 
boletim, pois passarão a fazer parte do 
grupo de intercessão aos domingos. Pais, 
incentivem seus 
filhos a 
participar do 
serviço da 
Igreja. 
 

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

• Pela saúde dos enfermos da Igreja. 

• Pela vida dos nossos adolescentes e 
nossas crianças. 

• Pela vida e família daqueles que estão se 
achegando a nós. 

• Por conversão e fortalecimento espiritual 
em nosso meio. 

• Para que Deus nos dê outras 
oportunidades de serviço. 

• Pelos obreiros que apoiamos, bem como 
por suas famílias e ministérios. 

• Pela vida espiritual da Ana Luíza, que 
pediu o batismo. 

(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. Rafael Dc. João Artur Dc. José Francisco Bruna 

Dirigente da manhã Ladário   
Ladário 

Dirigente da noite 
Pr. Albert Pr. Albert UMEC/UAC 

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

Oper. de multimídia* Ana Luísa Guilherme Luciana Moraes Vívian 

Recepção Flaviane Tony Dc. José Francisco Dca. Níceas 
Intercessão (aos 

domingos, no gabinete) 
18h: Dca. 

kelen 
18h15: 

Guilherme 
18h30: 

Carlinhos 
18h45: Ana 

Lúcia 
19h: Cloves 

19h15: 
Nicoly 

*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) 

Abril 

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 

12 - Dia da revista O Exemplo (COMEC) 

15 - Sexta-Feira Santa 

16 16h Reunião de Oficiais 

17 
- Páscoa 

19h30 Cantina da UAF 

21 - Dia do Abrigo Evangélico da Pedra de Guaratiba (RJ) 

23 19h Palestra sobre a Saúde da Mulher (UAF) 
 

ANIVERSARIANTES DE ABRIL 

4 Pr. Albert 

5 Pr. Albert e Flávia (casamento) 

10 Gilmar 

11 Creusa 

16 Carlos Humberto 

19 Itamara e Jaílton (casamento) 
21 Mariza 

26 Matheus 

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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