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Nossos irmãos de Corinto – Parte 1 

(...) 
Ao estudarmos as epístolas de Paulo 

aos Coríntios notamos que aquela Igreja não 
ia bem. Certamente, as notícias que 
chegaram a Paulo o entristeceram muito. 
Embora não quisesse se dirigir à Igreja com 
a vara da correção, Paulo não teve outra 
escolha, precisou ser duro com a Igreja. 
Porém, tomemos cuidado para não 
interpretarmos mal a intenção de Paulo. 
Muitas vezes, os líderes precisam ser duros, 
assim como os pais, para que os filhos não se 
percam. Paulo lhes propôs uma escolha: 
“Que preferis? Irei a vós outros com vara ou 
com amor e espírito de mansidão?” (1Co 
4.21). Em outra ocasião, ele deixa bem claro 
sua intenção de amor: “Para vós outros, ó 
coríntios, abrem-se os nossos lábios, e 
alarga-se o nosso coração. Não tendes 
limites em nós; mas estais limitados em 
vossos próprios afetos. Ora, como justa 
retribuição (falo-vos como a filhos), dilatai-
vos também vós” (2Co 7.11-13). 

O problema daquela Igreja era muito 
sério e pode se tornar a experiência de 
qualquer um, mesmo os que congregam e se 
chamam pelo nome de Cristo. Paulo não 
deixa de se referir aos seus destinatários 
como Igreja, santificados e chamados para 
ser santos (1Co 1.2), mas também se dirige a 
eles como crentes carnais (1Co 3.1). 

É possível alguém ser chamado para ser 
santo, invocar a Cristo, ser enriquecido nEle, 
ter todos os dons e ainda assim ser carnal? A 
resposta é afirmativa, sim, é possível (1Co 
1.2, 5-7). A Igreja de Corinto era Igreja, 
porém, inclinou-se para a carne. E quando o 
crente vive na carne, permitindo a si 
concessões que nunca deveria fazer, torna-
se como os irmãos de Corinto. Que tristeza 

aquela Igreja causou ao coração de Paulo! 
Que tristeza causamos ao coração de Deus 
quando fazemos concessões à carne! Que 
dores causamos ao coração dAquele a quem 
declaramos amor! 

Uma Igreja carnal. Durante esta série 
de pastorais trataremos de tudo o que uma 
Igreja carnal reflete quando, antes, deveria 
refletir a glória de Deus. Quando a Igreja de 
Corinto se tornou uma Igreja carnal, 
começou a ter os seguintes problemas: 
desvalorizaram o poder da pregação e 
valorizaram a sabedoria humana (1Co 1 e 2); 
dividiram-se em facções (partidos) dentro da 
própria igreja (1Co 1 e 3); negligenciaram as 
boas obras (1Co 3); tornaram-se soberbos, 
independentes, arrogantes (1Co 4; 2Co 4 e 
5); tornaram-se imorais, impuros e 
tolerantes ao pecado (1Co 5); mergulharam 
em demandas entre irmãos e perderam o 
senso de justiça (1Co 6); perderam a noção 
do papel da família e do casamento (1Co 7; 
2Co 6); negligenciaram a consciência do 
mais fraco na fé (1Co 8); perderam a noção 
dos direitos dos apóstolos e criaram 
obstáculos ao Evangelho (1Co 9; 2Co 8-11); 
negligenciaram a liberdade cristã, 
entregando-se à idolatria (1Co 10; 2Co 3); 
tornaram-se preconceituosos e irreverentes 
(1Co 11); competiram em relação aos dons 
espirituais e perderam a noção de corpo 
(1Co 12); desconheceram o valor do 
verdadeiro amor (1Co 13); enfrentaram 
problemas de desordem no culto e no 
testemunho (1Co 11 e 14); tornaram-se 
incrédulos em relação à ressurreição (1Co 
15); tornaram-se insensíveis às necessidades 
materiais dos mais pobres (1Co 16; 2Co 8-9). 

(...) 

(Pr. Hilário José. Extraído do Boletim Dominical nº 
15/15, de 12/04/2015, da IEC Brasília, com 

adaptações para caber neste espaço.)  
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Foi ontem! Esta igreja congratula os homens 
congregacionais, principalmente os 
membros dela. Para reflexão: “Procure 
apresentar-se a Deus aprovado, como 
obreiro que não tem do que se envergonhar, 
que maneja corretamente a palavra da 
verdade” (2Tm 2:15). 
 

Culto de Oração 
Ocorrerá na próxima 
quarta-feira, às 19h30, 
de forma presencial. 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. 
 

Nessa série de estudos, pretendemos 
analisar relatos bíblicos sobre alguns 
personagens e, a partir da biografia deles, 

aprender lições importantes com os acertos 
e erros de cada um. Você poderá se 
identificar em meio às diversas histórias. Eis 
o tema da aula 16: Timóteo, um jovem fiel. 
Nosso alvo: 

levar cada um de nós a ser um 
servo fiel, a exemplo de Timóteo. 

Você pode obter o material de 
apoio de cada estudo bíblico no site da 
Igreja, mas não deixe de participar das aulas. 
Clique aqui! 

Solicita-se aos dirigentes, 
preletores e operadores de som 
providenciar um microfone sem 

fio auxiliar para que os participantes dentro 
do templo realizem suas possíveis perguntas 
por meio dele. 
 

 
Nesse dia, haverá devocional, louvores, 
amigo X (presentes estimados em R$ 20,00 
para quem quiser participar), gincana e 
muita alegria. Participe conosco! Traga uma 
amiga não crente. 
 

Departamento de Ação Social 
A diretoria do DAS agradece o empenho de 
toda a Igreja em prol das ações realizadas 
durante este ano. Nesse sentido, na última 
cantina de 2021, no próximo domingo (5), 
faremos um sorteio especial com os 
seguintes itens: liquidificador, panela de 
pressão, frigideira Tramontina, faqueiro 
Tramontina e jogo de toalha. Será um 
número por família. 

https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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Santa Ceia 
Será no próximo 
domingo (5). A Dca. 
Marina e a Dca. 
Izabel são as 
responsáveis pela 
preparação da 

mesa. 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). 
 

ARCCA 
A próxima reunião está prevista para ocorrer 
dia 11/12, em Linhares. Assim que possível, 
compartilharemos as informações do 
presidente da associação. Desde já, 
estejamos preparados. 
 

Revista Vida Cristã 
Quem quiser assinar a revista Vida Cristã ou 
renovar sua assinatura para 2022deve 
procurar a Dca. Izabel. O valor da assinatura 
anual é R$ 48,00 e pode ser dividido em duas 
vezes: a primeira parcela em novembro e a 
segunda em dezembro. 

Cantinho da Oração 
“E tudo o que pedirem em oração, se crerem, 
vocês receberão.” (Mt 21.22). 

• Pelos familiares e amigos do Sr. Nelito 
(tio do Dc. Rafael), o qual veio a óbito na 
última quinta-feira. 

• Em gratidão a Deus pela recuperação do 
Marcos (primo do Carlinhos), que 
superou a covid e já está em casa. 

• Pela saúde da Nice (IEC Brasília), que 
agora aguarda vaga no Hospital Antônio 
Pedro ou no Inca (ambos no RJ) para dar 
continuidade a seu tratamento. 

• Por Flaviane, com cirurgia de vesícula 
prevista para dia 30/11. Amanhã, 
precisará fazer mais um exame prévio. 

• Por Flávia, que precisou imobilizar o 
punho e a mão e ainda sente dores no 
ombro. Precisará fazer ressonância para 
melhor diagnóstico. Além disso, também 
tem consulta com cirurgião vascular para 
analisar as dores nas pernas e uma 
possível cirurgia. 

• Pelo Henrique, que não se sentiu bem na 
última sexta-feira e precisou de cuidados. 
Que Deus fortaleça sua saúde! 

• Pelo Dolacir e pela Almerinda (cunhado e 
irmã da Dca. Carmozina). Ele passou por 
cirurgia e enfrenta dificuldades na UTI. 

• Pela pequena Manu, que foi 
diagnosticada com pneumonia. 

(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).  

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 Pb. Pedro Júnior Dca. Marina Dc. José Francisco Dca. Kelen 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Cloves 
UHEC Dc. Luiz Pr. Albert 

Pregador(a) da noite Ana Lúcia 
Oper. de som* Djalma Voluntário Mariana Lucas 

Oper. de multimídia* Ana Luíza Guilherme Luciana Vívian 

Recepção Dca. Izabel Cloves Bráulio Mariza 
Intercessão 
(aos domingos, no 
gabinete) 

18h: Flávia 
18h15: 
Sidneia 

18h30: 
Guilherme 

18h45: 
Matheus 

19h: 
Saturnino 

19h15: 
Eliane 

*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 
Oração: 19h30 

Estudo Bíblico 
(sistemático e doutrinário): 

19h30 

Semana de Oração: 
19h30 

 

AGENDA E DATAS MAGNAS 
(Fale com o pastor ou com a secretária caso queira reservar uma data especial) 

Dezembro 

4 - Confraternização da UAF 

5 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina (DAS) 

6 a 10 19h30 Semana de Oração 

11 10h30 Reunião da ARCCA (Linhares) 

12 
- Dia da Bíblia 

- Domingo Missionário 

18 16h Reunião de Oficiais 

19 
9h Assembleia-Geral Ordinária 

19h30 Cantina (DAS) 
 

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 

11 Bruna 

13 Dc. Rafael e Dca. Kelen (casamento) 
19 Mariana Gualandi 

24 Carlos Humberto e Luciana (casamento) 

29 Maria Catrinque 

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). 

Pb. Francisco Cléber: IEC Vale Encantado-ES (tel.: (27) 99607-0268). 
 

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. 

 

 

mailto:diowende@gmail.com
mailto:aderson.santos.rocha@gmail.com
mailto:richardoliveira7391@gmail.com

