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Igreja de Corinto: lições importantes para os dias de hoje 

A igreja estava localizada na cidade mais importante da Grécia nos dias de Paulo. Corinto 
era um importante centro internacional de comércio, cultura e religião. Entretanto, o que 
deveria funcionar como aspectos positivos servia, na verdade, como estímulo à degradação 
moral e religiosa dos habitantes. Muitos homens, por exemplo, se dirigiam para Corinto a fim 
de gastar seu dinheiro com as prostitutas da cidade. Além disso, o comércio estava permeado 
de corrupção e o templo mais importante era dedicado a Afrodite, conhecida como “a deusa 
do amor”. Seus adoradores dispunham de centenas de prostituas cultuais, com quem podiam 
fazer sexo livremente como parte da adoração à deusa pagã. 

Apesar de todos os obstáculos à pregação do evangelho, Paulo conseguiu estabelecer ali 
uma comunidade de pessoas remidas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e separadas para fazer 
a diferença na sociedade em que viviam. Foram 18 meses de oração, pregação e ensino da 
Palavra de Deus até que a igreja pudesse dar os primeiros passos rumo ao crescimento e 
amadurecimento espiritual. 

Mas após a saída de Paulo, surgem os primeiros problemas e questionamentos: casos de 
egoísmo, orgulho, vaidade, brigas e divisões entre os membros; ações judiciais de irmão contra 
irmão; imoralidade sexual; banalização da ceia do Senhor e do exercício dos dons espirituais; 
dúvidas sobre a ressurreição dos mortos e sobre comer ou não comer certos tipos de 
alimentos... Essas coisas levaram Paulo a escrever 1ª Coríntios àqueles irmãos. Entre os 
conselhos que Paulo dá à igreja, ele diz: “Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e 
fortalecei-vos” (1Co 16:13). 

Depois de ter recebido de Paulo o leite genuíno para seu crescimento espiritual, a igreja 
de Corinto passou a se alimentar dos falsos ensinamentos oferecidos por alguns que se diziam 
mestres, pastores e apóstolos. Eram homens que pregavam contra a dignidade e as credenciais 
de Paulo, tentando desqualificar o verdadeiro homem de Deus. Buscavam a sua própria glória 
e impunham aos ouvintes a sua própria sabedoria. Tudo isso foi esfriando a fé dos coríntios e 
dividindo a igreja. Contra eles Paulo faz a seguinte denúncia: “tais falsos apóstolos são obreiros 
fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio 
Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em 
ministros da justiça; o fim dos quais será conforme as suas obras” (2Co 11:13-15). 

Ao escrever a segunda carta, Paulo tenta resgatar o que havia sobrado da fé daqueles 
amados irmãos, tenta recolocá-los novamente nos trilhos da verdade, tenta fazê-los enxergar 
novamente a beleza e a simplicidade do evangelho do Senhor Jesus Cristo. A esperança de Paulo 
era que a igreja de Corinto se arrependesse, abandonasse as fábulas e os pensamentos 
filosóficos infrutíferos, deixasse de lado toda eloquência vã e falsa aparência de piedade e 
voltasse a se alimentar do genuíno leite espiritual, que é a Palavra de Deus. 

Que tudo isso nos sirva de lição. Somos um corpo e devemos caminhar unidos, para a glória 
de Deus. 
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Programação do Retiro 
Eis a programação do retiro que ocorrerá no 
período de 13 a 16 de abril: 

 Quinta-feira (13) 

20:00 Saída da igreja (ônibus e demais 
veículos) 

22:30 Previsão de chegada 
23:00 Lanche 
23:30 Oração e avisos (Pr. Albert e 

comissão do retiro) 
24:00 Repouso 

 Sexta-feira (14) 

07:30 Alvorada 
08:00 Momento de oração (Dc. Luiz) 
08:30 Café da manhã 
09:00 Culto matinal, com Santa Ceia (Pr. 

Albert) 
10:30 Horário livre 
12:00 Almoço 
13:00 Horário livre 
15:00 Gincana (crianças e juniores) 
 Mesa-redonda: Pergunte ao pastor 

(adolescentes e jovens) 
16:00 Café da tarde 
16:30 Horário livre 
17:30 Banho 
19:00 Culto noturno (Pb. Pedro Júnior) 
20:00 Jantar 
21:00 Grude no seu irmão e sinta a 

comunhão 
24:00 Repouso 

 Sábado (15) 

07:30 Alvorada 
08:00 Momento de oração (Dc. Rafael) 
08:30 Café da manhã 
09:00 Culto matinal (Pr. Albert) 
10:30 Horário livre 
12:00 Almoço 
13:00 Horário livre 
15:00 Gincana (crianças e juniores) 
 Palestra para casais: Sua família 

pode ser melhor (Pr. Albert) 

16:00 Café da tarde 
16:30 Horário livre 
17:30 Banho 
19:00 Culto noturno (Pb. Pedro Júnior) 
20:00 Jantar 
21:00 Festa de trajes típicos 
24:00 Repouso 

 Domingo (16) 

07:30 Alvorada 
08:00 Momento de oração (Dcª Kelen) 
08:30 Café da manhã 
09:00 Culto matinal (Pr. Albert) 
10:30 Horário livre 
12:00 Almoço 
13:00 Resultado da gincana 
14:00 Arrumação 
16:00 Café da tarde 
17:00 Retorno à igreja (ônibus e demais 

veículos) 
 

Atenção! 
 No período do retiro, não haverá 

atividades no templo. 

 Para que o retiro transcorra com 
harmonia, é fundamental cumprirmos o 
horário estabelecido para cada atividade. 
Um dos princípios bíblicos é que tudo seja 
feito com ordem (1Co 14:40). 

 Outro princípio bíblico é que tudo seja feito 
decentemente (1Co 14:40). Ainda que 
estejamos num ambiente descontraído e 
informal, continuamos sendo a igreja do 
Senhor Jesus Cristo, representantes dele 
em meio aos homens. Portanto vigiemos 
quanto ao nosso comportamento, nosso 
linguajar (1Co 10:23). 

 Nem todos apreciam as mesmas 
brincadeiras. Respeitemos, portanto, as 
diferenças e os limites de cada um (Hb 
10:24). 

 Considerem as instruções dos oficiais e da 
comissão do retiro. Eles foram designados 
para que você desfrute de  tudo  da  melhor 
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forma possível. Permita que trabalhem e 
exerçam suas funções nas respectivas 
áreas de competência (1Pe 2:13-15). 

 Não vá ao retiro sem tomar a vacina contra 
a febre amarela. Vigie! 

 Quem é menor de idade precisa estar 
acompanhado dos pais ou de outros 
responsáveis devidamente autorizados, 
por escrito. Imprevistos podem acontecer 
e a igreja não pode ser responsabilizada 
por tudo. A responsabilidade da igreja não 
substitui a responsabilidade da família. 

 Tema geral do retiro: Oração, a chave para 
a restauração (inspirado em Rm 8.26); 
 1° dia: Buscando intimidade com Deus 

(inspirado em 1 Jo 1.9); 
 2° dia: Quebrando as barreiras com a 

oração (inspirado em 2 Cr 7.14); 
 3° dia: Desfrutando o melhor de Deus 

(inspirado em Rm 12.1-2). 
 

Tarde da Ação Social 
Está chegando o dia! O evento é complexo e 
precisa do auxílio de todos. Querendo ajudar, 
converse com a irmã Flávia, presidente do 
departamento, pois ela está à frente da 
organização. Anote aí: dia 29 de abril, às 14h. 
 

Avanço Missionário 
Eis a programação divulgada pelo Pr. Cláudio, 
presidente da ARCCA: 

 Dia 20/4 (quinta): chegada dos 
participantes e lanche. 

 Dia 21/4 (sexta): alvorada às 7h; café da 
manhã às 7h45; culto matutino às 9h; 
evangelismo às 10h45; almoço às 12h; 
evangelismo e trabalho com as crianças às 
14h; café da tarde às 15h30; jantar às 18h; 
culto noturno às 19h30; lanche após o 
culto. 

 Dia 22/4 (sábado): mesma programação do 
dia anterior. 

 Dia 23 (domingo): alvorada às 7h; café da 
manhã às 7h45; culto de encerramento às 
9h; almoço às 11h 

Os participantes deverão levar colchão, 
roupas de cama, talheres e material de 
higiene pessoal. Se você está interessado, 
converse com a Dcª Izabel, presidente do 
DEM. Dois jovens já se manifestaram. 
 

Nossas Leis e Doutrinas 

SÍNTESE DOUTRINÁRIA DA UNIÃO DAS 
IGREJAS EVANGÉLICAS CONGREGACIONAIS 

DO BRASIL1 

Quebra de Maldição (continuação) 

 Deus amaldiçoa o pecador, tanto quanto 
abençoa o penitente. 

 A maldição divina não possui o sentido 
místico e supersticioso que os pagãos lhe 
atribuíam. Eles criam que maldição era 
uma entidade espiritual em si mesma que, 
uma vez proferida por um homem, 
acionava o poder dos deuses ou forças 
ocultas para executarem o mal desejado 
contra o próximo (por exemplo, 1 Sm 
17:43). Esse conceito prevalece hoje nas 
religiões de magia. 

 Os crentes em Cristo creem que a benção 
e a maldição relacionam-se aos conceitos 
de obediência e desobediência ao Senhor 
(Dt 27 e 28; Ml 3:8-12) ou aos conceitos de 
aceitar ou rejeitar o Evangelho de Cristo (Gl 
1:6-9; 3:10-13). 

A maldição já quebrada 

 Os crentes em Cristo não devem temer 
nem se preocupar com maldições (Rm 8:1), 
porque todos nós estamos libertos da 
maldição imposta pela Lei (Gl 3:13). 

 A mais terrível das maldições, a morte (Gn 
2:17), perdeu o seu poder (Rm 8:33-39; 1 
Co 15:53-57) sobre o crente. (continua) 

 

                                                 
1 Fonte: http://uiecb.com.br/a-uiecb/doutrina/sintese-doutrinaria/, com adaptações. Acesso em 14/1/2014. 

http://uiecb.com.br/a-uiecb/doutrina/sintese-doutrinaria/
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã DET – 

RETIRO 
(Não haverá 
atividade no 

templo) 

RETIRO 
(Não haverá 
atividade no 

templo) 

Dirigente da noite Pr. Albert Dc. Luiz 

Pregador(a) da noite Pb. Cabral – 

Oper. de som* Carlinhos/Gilmar Lucas Salino 

Oper. de multimídia.* Aline – 

Recepção Dc. João Artur José Francisco 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Pb. Pedro Júnior 19h45: Dc. Rafael 20h00: Dc. Luiz 

20h15: Jacqueline 20h30: Dcª Kelen 20h45: Dc. João Artur 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

OFÍCIOS 
Domingo Segunda-Feira Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

EBD: 9h 
UAF: 18h (2º) e 18h30 (4º) 
Culto: 19h30 

UAC: 19h30 
Oração no 

Templo: 19h30 
Estudo Bíblico: 

19h30 
Ensaio do Ministério 

de Louvor: 16h 

Semana de Oração no Templo: toda primeira semana completa de cada mês. 
 

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

Mês Dia Horário Evento 

Abril 

12 - Dia da revista O Exemplo (COMEC) 

14 - Sexta-feira Santa 

14-16 - Retiro (nestes dias, não haverá atividades no templo) 

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

21-23 - Avanço missionário em Aracruz 

29 14h Tarde da Ação Social (resp.: DAS) 

30 9h Assembleia geral ordinária 

Maio 

1º - Dia do Seminário Teológico Congregacional do Nordeste (STCN) 

1º a 5 19h30 Semana de oração no templo 

6 18h Noite do pijama (resp.: Departamento Infantil) 

7 
12h Almoço (resp.: UAF) 

19h30 Santa Ceia 
 

ANIVERSARIANTES DE ABRIL 

2 Aline Bonadiman 

4 Pr. Albert Iglésia 

5 Flávia e Pr. Albert (casamento) 

10 Gilmar Farias 

11 
Eduardo Tomazini 

Creuza Nunes 

16 Carlos Humberto 

17 Alana Bonadiman 

19 Itamara e Jaílton (casamento) 

21 Mariza Helena 

26 Leandro Balista 

30 Christiane Tomazini 
(Fale com as secretárias da igreja caso seu nome não 
esteja relacionado entre os aniversariantes do mês.) 

ACONSELHAMENTO PASTORAL 

Domingo 
Gabinete: após a EBD; a partir de 
18h15; e após o culto noturno. 

Sexta 
Gabinete: a partir de 18h15; e após o 
estudo bíblico. 

Sábado 
Gabinete: em horário a combinar. 
Visitas: em horário a combinar. 

Outros 
dias 

Conforme sua necessidade. Anote os 
contatos: (27) 99781-8387, (61) 
99271-0472 (WhatsApp) e 
albert.iglesia@hotmail.com. 

 
 
 
 

Visitante, seja bem-vindo! Sua presença é um 
prazer. Volte sempre. 

mailto:albert.iglesia@hotmail.com

