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A Importância de estarmos juntos 

(1 Co 12.12-26) 

Havia divisões na igreja de Corinto e 
consequentes contendas (1 Co 1.10-11). 
Devido à imaturidade de muitos, os dons 
estavam sendo usados de forma indevida. 
Muitos usavam os dons para 
autoengrandecimento e, ao invés de 
demonstrarem humildade, mostravam-se 
soberbos. Mesmo com a presença dos dons, 
pecados grosseiros eram cometidos na 
igreja e tratados com complacência. Paulo 
precisou corrigir os erros aplicando-lhes a 
doutrina de Cristo. Ele também tomou 
medidas radicais para resolver a questão dos 
pecados que eram cometidos na igreja 
(capítulo 5) e mostrou a seriedade do 
julgamento de Deus sobre qualquer pessoa 
que praticasse pecados sem se arrepender 
(1 Co 6.9, 10). 

O capítulo 12 fala da unidade do corpo 
de Cristo. A palavra "corpo" já pressupõe a 
ideia de união entre os seus membros. A 
vida do corpo depende da união de seus 
membros e nenhum membro pode dizer que 
ao corpo não pertence. Nenhum membro 
pode ser corpo sozinho. Nenhum membro 
foi criado para viver isolado do corpo. Caso 
se separe dos outros, morrerá. 

O texto em consideração foi escrito 
para cristãos, para pessoas salvas, que têm o 
Espírito (vs. 13-14). Vejamos algumas lições 
que o apóstolo apresenta sobre a 
importância do corpo e seus respectivos 
membros, e de como a relação entre eles é 
importante. 

I. Cada membro tem a sua 
posição específica. Nenhum membro pode 
ou deve ocupar a função de outro. Caso isso 
supostamente ocorra, o corpo fica 

deformado e o membro perde a sua 
utilidade. Um membro só consegue ser útil 
se ficar no lugar onde foi posto e executar a 
função para a qual foi criado (v. 18). 

II. O corpo possui vários membros 
e não somente um. Nenhum membro deve 
receber a máxima consideração ou 
importância como se ele fosse todo o corpo 
(v. 19). 

III. Nenhum membro pode 
justificar a sua existência sem a existência 
dos outros membros. Em outras palavras, 
um membro só pode existir na medida em 
que dependa dos outros membros. Todos 
precisam de todos (v. 21). 

IV. Nenhum membro do corpo é 
indispensável. Por menor que possa ser, tem 
a sua importância ou utilidade (vs. 22-23). 
Sem esse membro menor ou caso ele seja 
prejudicado, o corpo pode ser grandemente 
afetado. 

V. Cada membro só justifica a sua 
existência à medida que é útil aos outros 
membros. Assim como uma árvore sem 
frutos perde a sua mais importante 
utilidade, um membro que não serve para 
ajudar os outros não tem utilidade no corpo. 

(Texto de autoria do Pr. Paulo César, da IEC São 
Mateus e IEC Nova Venécia, com adaptações)  
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Desde o dia 23/08, a UIECB está 
promovendo uma campanha de oração que 
continuará até dia 17/12, por meio da 
plataforma Zoom, de segunda à sexta-feira, 
sempre de 7h a 8h. Para participar, basta 
acessar o link a seguir: 
https://us02web.zoom.us/j/82675777550. 
Ele será sempre o mesmo. 
 

Comissão do Retiro 
O pastor precisa se 
reunir com todos os 
integrantes hoje à 
noite, logo após o 
culto, no gabinete 
pastoral, a fim de 
atualizar as informações pertinentes, alinhar 
procedimentos e dar outras orientações. 
 

Culto de Oração 
Ocorrerá na próxima 
quarta-feira, às 19h30, 
de forma presencial. A 
UAC e a UMEC estarão 
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. 
 

Estudo Bíblico 
Na próxima sexta-
feira, às 19h30, de 
forma presencial e 
on-line, daremos 
continuidade à 
série Gente que 
fez! 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 9: Tomé, o 
melancólico que se tornou crente. Nosso 
alvo: 

reconhecer que a dúvida pode ser 
um problema na vida espiritual 
do crente e levá-lo ao fracasso. 

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

Pr. Richard e Yohanna 
O Pr. Richard e sua esposa Yohanna 
completaram 22 anos de vida conjugal no 
último dia 11 e compartilharam essa alegria 
e sua gratidão a Deus conosco. Registrem-se 
aqui nossos cumprimentos e nossos votos 
de felicidade ao amado casal. Parabéns! 
 

Gratidão 
Em meio às lutas, Deus envia refrigério para 
nos alegrar. Na semana passada, a Igreja foi 
abençoada por meio do Sr. Ronaldo (patrão 
do irmão Djalma), que doou alguns móveis 
de escritório para acomodar os 
equipamentos de som e multimídia. Depois, 
veja lá na galeria como tudo ficou mais bem 
organizado, bonito e harmonioso. Louvado 

https://us02web.zoom.us/j/82675777550
https://www.iecsoteco.com/para-sua-edificacao
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seja Deus pela vida desse senhor também. 
Oremos por ele e sua família. Para reflexão: 
“lembrando as palavras do próprio Senhor 
Jesus, que disse: ‘Há maior felicidade em dar 
do que em receber’” (At 20.35). 
 

Demanda Judicial 
Graças a Deus, obtivemos avanços nessa 
área: o registro do lote 14 já consta no nome 
do real proprietário perante a PMVV. Mas a 
luta continua! Acompanhe a atualização das 
notícias no grupo de membros no 
WhatsApp. Precisamos perseverar em 
oração e fazer aquilo que nos cabe. Ore 
também pela vida do advogado Ivanildo, 
nosso irmão em Cristo. 
 

Capacitação 

 
Destinado aos líderes de jovens das igrejas, 
diretores de Uniões e Federações de 
Mocidade. Link da pré-inscrição: 
https://forms.gle/Rfz1Rdrhr3951pTy7. Para 
mais informações, fale direto pelo telefone 
(74) 98813-1056. 
 

DAS 
As aulas de reforço aos sábados já 
começaram! Fale com a Mary sobre os 

detalhes do projeto. Talvez você também 
possa cooperar com ele. 
 

Almoço Pró-Retiro 

 
Dia 3/10! Reserve o seu até o próximo dia 29 
com a Flávia ou a Vívian. Haverá almoço no 
local e marmitex. 
 

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

• Pela saúde da irmã Stela. 

• Pela reserva do Pr. Albert, prevista para 
novembro/dezembro deste ano. 

• Pela saúde do Henrique (conhecido da 
Eliane), em virtude da Covid-19. 

• Pela vida do Henrique (sobrinho da Dca. 
Carmozina) e sua família, cuja casa foi 
incendiada. A família precisa de ajuda.  

(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). 
PicPay: Igreja Evangélica Congregacional em 
Soteco.  

https://forms.gle/Rfz1Rdrhr3951pTy7?fbclid=IwAR1_C5IBSEPZ-XfnH4IhvB3qa1XAy6aCBYz8dkZZxaFgSg8GTR99ua_FTGs
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. Izabel Dca. Marina Dc. João Artur Pb. Pedro Júnior 

Dirigente da manhã Ladário   Ladário 

Dirigente da noite Dca. Carmozina 
UAC e UMEC Dc. Luís 

Matheus 

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

Oper. de multimídia* Vívian Guilherme Luciana M. Ana Luíza 

Recepção Sidneia Cloves Bráulio Dca. Regina 
Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 18h: Flávia 

18h15: 
Márcia 

18h30: Ana 
Luíza 

18h45: 
Matheus 

19h: Eliane 
19h15: 

Luciana M. 
*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) 

Outubro 

2 - Dia do Pastor Congregacional1 

3 
18h Culto com Santa Ceia 

12h Almoço (pró-retiro) 

4 a 8 19h30 Semana de Oração 

9 10h30 Reunião da ARCCA (Aracruz) 

10 
- Domingo Missionário 

19h30 Cantina (DEM) 

12 - Dia da Criança 

15 - Dia do Professor 
 

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO 

2 Armezinda 

5 Vanusa 

6 Dca. Izabel 
19 Sidneia 

20 Vanúzia Bermudes 

28 Ana Lúcia 

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). 
 

 
1 Em 2 de outubro de 1863, o Reverendo Robert Reid kalley foi empossado formalmente pastor da Igreja Evangélica Fluminense. 

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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