
 

 
Boletim Informativo – Ano VI – Nº 11/22, de 13 de março de 2022 Pastoral 

Nossos irmãos de Corinto – Parte 15 

“Porque a sabedoria deste mundo é loucura 
diante de Deus...” (1Co 3.19). 

Vimos que Paulo está preocupado com 
a qualidade das obras dos crentes, pois 
serão provadas pelo fogo (1Co 3.13). Por trás 
das obras, estão as motivações, que podem 
ser puramente humanas, baseadas na 
sabedoria humana, que não têm nada a ver 
com a sabedoria de Deus. Não é incomum 
realizarmos obras que têm motivação na 
sabedoria humana. Devemos sempre estar 
atentos para discernir se o que estamos 
fazendo tem fundamento em Deus. 

Basear-se na sabedoria humana é um 
grande engano. “Ninguém se engane a si 
mesmo: se alguém dentre vós se tem por 
sábio neste século, faça-se estulto para se 
tornar sábio. Porque a sabedoria deste 
mundo é loucura diante de Deus; porquanto 
está escrito: Ele apanha os sábios na própria 
astúcia deles. E outra vez: O Senhor conhece 
os pensamentos dos sábios, que são 
pensamentos vãos” (1Co 3.19-20). Isso não 
significa que não devemos estudar e adquirir 
outros conhecimentos. O que Paulo está 
querendo dizer é que a sabedoria produzida 
pelos homens não pode reger as nossas 
vidas. Ao contrário, devemos ser sábios 
segundo Deus. Podemos adquirir outros 
conhecimentos, porém eles devem estar 
sempre subordinados à Palavra de Deus, ou 
seja, a revelação de Deus é que deve julgar 
qualquer outra suposta sabedoria. 

Deus sabe o que o homem pode 
produzir e Ele diz que a sabedoria humana é 
uma armadilha para o próprio homem. É o 
que temos percebido no desenvolvimento 
da humanidade. Parece que a coisa não 
melhora. O homem tem adquirido 
conhecimento, desenvolvido tecnologias 

inimagináveis há algumas décadas, porém as 
doenças da alma têm crescido, a violência 
tem aumentado, o amor tem esfriado... Que 
sabedoria é essa que não melhora a vida de 
todos? Ou, quando melhora, melhora ao 
preço da miséria de outros? Nunca vimos 
tanta riqueza e tanta desigualdade. Mas é 
isso o que o homem produz com sua 
sabedoria. 

A sabedoria humana é uma armadilha. 
Por exemplo, a desigualdade social se volta 
contra a própria sociedade e o homem passa 
a lutar contra o seu semelhante numa luta 
sem fim. Nações competem entre si, há 
competição entre grandes corporações, 
homens e mulheres disputam espaço, até 
igrejas estão brigando pelos fiéis... Essa 
sabedoria não pode ser a nossa sabedoria, 
pois tem origem nos homens e não em Deus. 
Paulo vai dizer que essa sabedoria humana 
não deve ser o nosso desejo, o nosso alvo de 
conquista, pois Deus tem algo muito melhor 
para nós. Ele diz: “Portanto, ninguém se 
glorie nos homens; porque tudo é vosso: seja 
Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, 
seja a vida, seja a morte, sejam as coisas 
presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e 
vós, de Cristo, e Cristo, de Deus” (1Co 
3.21,22). 

Em Deus já temos todas as coisas. Até 
mesmo Cristo se submeteu ao Pai. Deus já 
nos garantiu todas as coisas. Portanto não 
troque a sabedoria de Deus pela sabedoria 
humana. Não confie na sabedoria humana, 
pois a Bíblia diz que é uma armadilha para o 
próprio homem. 

(Pr. Hilário José. Extraído do Boletim 
Dominical nº 29/15, de 19/07/2015, 

da IEC Brasília, com adaptações)  
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Alta Hospitalar 
Graças a Deus, recebeu alta na quinta-feira 
passada a Priscila, filha do casal Selma e 
Fernandes, pela qual esta Igreja também 
orava. Foi acometida por uma infecção 
renal, mas o caso foi remediado pela equipe 
médica que dela cuidou. A família externa 
sua gratidão à Igreja pelas orações e pela 
solidariedade. 
 

Oficina de Artesanato 
Ontem ocorreu a segunda aula da oficina, foi 
sobre bicuit. 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: 

• 3º dia: oficina de cachapo multiuso – 
Profª. Márcia Pagotto; 

• 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 (WhatsApp). 
Clique em: https://fb.watch/bq68Si5Lpo/. 

 

Adolescentes 
Ontem foi o dia deles em nossa 
denominação. Em nossa Igreja, a turma 
comemorou com uma programação bem 
descontraída durante a tarde. Parabéns a 
todos! Que cresçam em graça e em 
conhecimento! Aliás, já está na hora de 
começarem a receber algumas atribuições 

(ainda que simples) visando à pratica e o 
aperfeiçoamento do serviço cristão. 
 

Escola Dominical 
Reforçamos aqui a orientação de cada aluno 
chegar no horário estabelecido: 9h, 
portando Bíblia e revista da sua classe (e/ou 
outro material didático específico). 

O processo de ensino e aprendizagem não 
depende apenas do professor para ser bom; 
o engajamento do aluno é fundamental. 

Pais, deem o exemplo aos seus filhos 
ensinando-os desde cedo como convém 
proceder na Igreja de Deus. 
 

Domingo Missionário 

É hoje! Se puder adquirir um almoço, você 
contribuirá com o sustento dos missionários 
apoiados por esta Igreja. 

Durante o culto noturno, também 
ofertaremos especificamente para essa 
causa. 

Lembre-se de que missões precisam de 
gente que vá aos campos, gente que ora pela 
causa e gente que contribua com o sustento 
da obra. Em qual grupo você se encaixa? 
 

https://fb.watch/bq68Si5Lpo/
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Na próxima 
quarta-feira 
(16), daremos 
continuidade à 
nossa nova 
série de 
estudos 
bíblicos, 
intitulada Uma 
Igreja Simples. 
Anote aí: Módulo 1 – Aula 6 – Revolução do 
Simples: Foco. 
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 (18), às 19h30. A 
UAC e a UMEC estão 
responsáveis 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.  

O Pr. Albert foi convidado para ser o 
pregador do culto; o nosso Ministério de 
Louvor, para entoar os cânticos. 

A Diretoria estuda a possibilidade de alugar 
um veículo para otimizar a ida dos 
interessados, diminuindo o custo da viagem. 
Nesse caso, o valor individual da passagem 
deverá ficar, no máximo, R$ 25,00. 

Os pretendentes devem dar seus nomes à 
Bruna até quinta-feira (17). Mas só faça isso 
se realmente você for, pois disso dependerá 

o tipo de veículo a ser alugado e o valor 
individual da passagem. 
 

Cozinha 
Não poderá ser utilizada no próximo sábado, 
a partir das 13h, pois nela serão realizados 
serviços elétricos que ficaram pendentes, 
inclusive no andar superior (banheiro e teto 
próximos às novas salas de aula). 

A Diretoria solicita que nem no domingo seja 
marcada alguma atividade envolvendo a 
cozinha. Assim, caso haja necessidade 
extrema de o serviço se estender, 
evitaremos maiores transtornos. 

A data de realização do serviço levou em 
conta os custos e a disponibilidade de mão 
de obra especializada. Contamos com a 
compreensão de todos! 
 

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

• Pela Ana Rosa. 

• Por Rita e seu esposo, ambos do PV 
Ucrânia, conforme informações 
compartilhadas no grupo de membros. 

• Em gratidão pela liberação judicial dos 
valores anteriormente bloqueados na 
conta da Igreja. 

(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 Dca. Kelen Dc. Rafael Dca. Marina Dc. João Artur 

Dirigente da manhã DERP   Ladário 

Dirigente da noite Matheus 
Dc. Rafael UAC e UMEC 

Mylena 

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

Oper. de multimídia* Vívian Luciana Moraes Guilherme Ana Luísa 

Recepção Catrinque João Artur Cloves Sidneia 
Intercessão (aos 

domingos, no gabinete) 18h: Flávia 
18h15: 
Vanúzia 

18h30: 
Mary 

18h45: 
Bruna 

19h: Luzia 
Martins 

19h15: 
Vanusa 

*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 

13 - Domingo Missionário 

19 
8h30 Curso de Língua Portuguesa 

14h Oficina de Artesanato (DAS) 

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  Reunião da ARCCA (Nova Venécia) 

3 18h Culto com Santa Ceia 
 

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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