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Ser Igreja (parte X) 

Ao se falar sobre o crescimento numérico das igrejas evangélicas no Brasil pós-moderno, 
é inevitável abordar à parte o desenvolvimento pentecostal em nosso meio. A evolução é tão 
espantosa que, em 1991, o então papa João Paulo II conclamou a liderança da Igreja Católica a 
“uma ação mais eficaz contra a ignorância religiosa e a carência de doutrina que deixam o 
povo vulnerável à sedução das seitas” (revista Veja, 23/10/1991), referindo-se às igrejas 
pentecostais. 

Uma rápida conta com números arredondados revela que, em 1991, 83% da população 
era católica; em 2000, esse percentual caiu para 74%; em 2010, despencou para 65%. No 
mesmo período, os evangélicos saltaram de 9% para 15% e depois para 22%. Enquanto o 
catolicismo sofreu uma perda proporcional de 22%, o protestantismo experimentou um 
crescimento exorbitante de 144%. O último censo do IBGE revelou que 59% das igrejas 
evangélicas são de origem pentecostal, as quais cresceram mais de 100% nas últimas décadas, 
enquanto as igrejas protestantes tradicionais aumentaram quase 60%. 

Sobre o assunto, é importante ler o que escreveu o pastor e doutor em sociologia Ricardo 
Bitun (Lutando pela igreja: reflexões e configurações de uma igreja relevante para o século 21, 
2012). De acordo com ele, a transformação desse cenário religioso traz alguns desafios para o 
segmento pentecostal brasileiro, “que vem apresentando um crescimento volumoso e 
desordenado, despertando cada vez mais a atenção de diversos setores da sociedade em geral 
e, em particular, da própria igreja evangélica” (pág. 163). 

O primeiro desafio apontado pelo pesquisador (págs. 163-4) é a busca da identidade 
mínima, que permita a definição de traços característicos desse segmento: “Em outras 
palavras, a busca de suas verdadeiras convicções e de sua real identidade. Quem ou o que são 
os pentecostais? O que os define? O que os aproxima e o que os separa do protestantismo 
histórico? Qual é realmente a liturgia que define a igreja Pentecostal no Brasil, enquanto 
movimento evangélico protestante?”. 

Segundo o autor (pág. 166), a identidade pentecostal passa por uma crise, já que “a 
identidade pós-moderna tornou-se provisória, variável e, sobretudo, contraditória”. Ricardo 
alega que tanto a sociedade hodierna quanto o pentecostalismo são caracterizados pelas 
“diferenças que constantemente a atravessam”, como as diferentes identidades religiosas e as 
diferentes identidades pentecostais. Exemplo disso são os rótulos atribuídos à igreja 
pentecostal por grupos de cristãos e não cristãos: “neopentecostais”, por alguns; 
“pentecostais clássicos”, por outros; “pentecostalismo autônomo”, “agência de cura divina”, 
“balcões da fé”, “pentecostais carismáticos”, “pentecostais de cura divina”, “pentecostais de 
mediação”, “pequenas seitas”, “seitas cristãs”, “isopentecostalismo”, “pentecostalismo 
neoclássico”, “pentecostalismo mestiço”, “protestantismo sincrético”, 
“ultrapentecostalismo”... 
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Outro desafio do segmento pentecostal em 
meio ao espantoso crescimento numérico é 
a construção de uma teologia mínima, de 
acordo com Bitun, que cita algumas 
confissões de fé capazes de  caracterizar  de  
certa  forma  as  igrejas  cristãs  históricas  e  
de  contribuir  com  a identidade delas: o 
Concílio de Trento (atrelado ao catolicismo 
romano), a Confissão de Augsburg e a 
Fórmula da Concórdia (em relação ao 
luteranismo), o Catecismo de Heidelberg e a 
Confissão de Westminster (com respeito ao 
calvinismo). Quanto ao grupo dos 
pentecostais, Ricardo indaga “qual seria a 
confissão que os define teologicamente? 
Principalmente no que tange à 
contemporaneidade dos dons carismáticos. 
Seguiriam um pouco de cada uma das 
confissões? Elaborariam uma própria? A 
pergunta que urge ser respondida pelos 
pentecostais é: o que os define em termos 
confessionais? Compartilhariam algum credo 
ao longo da história da igreja?” (pág. 168). 

Na próxima semana, apresentaremos 

mais dois desafios e falaremos sobre o 

crescimento integral da igreja. Não perca! 

Pr. Albert Iglésia (IEC Brasília) 
 

Nota de falecimento 
Foi com pesar que a igreja recebeu, na 
semana passada, a notícia do falecimento da 
Ana Cabral Mello, filha recém-nascida do 
casal Márcio e Ivete, pelos quais a igreja 
também orava. A bebê era neta dos nossos 
amados irmãos Pb. Ubirassaba Cabral e 
Margarida. Nossos sinceros sentimentos à 
família enlutada. Continuamos em oração 
pela família. 
 

Noite de Talentos 
A programação não parou somente neste 
dia! Daremos continuidade às apresentações 
conforme sorteio realizado na Noite de 
Talentos. Seguem então as datas e escalas de 

apresentações para os meses de Setembro e 
Outubro: 
03/09: Mariana / Luís Eduardo; 
10/09: Willian; 
17/09: Iran; 
24/09: Guilherme; 
01/10: Coreografia (crianças); 
08/10: Pb. Pedro Júnior e família; 
15/10: Nicoly e Barbara; 
22/10: Mylena; 
29/10: Eduardo Garcia e Aline. 

 
Semana de oração 
Amanhã, às 19h30, começará mais uma 
semana de oração no templo. Pense nisto “A 
igreja que não se dobra diante de Deus em 
oração, não tem condições de se levantar 
diante dos homens”. Eis a escala de direção: 
Jacqueline (2ª); Zé Francisco (3ª); Tânia (4ª); 
Pb. Pedro Júnior (5ª); Dc. Rafael (6ª). Eis a 
escala de porteiros: Cloves (2ª); Ladário (3ª); 
Bráulio (4ª); Dc. João Artur (5ª); Eduardo 
Tomazini (6ª). 
 

Livro - Protocolo 
A Diretoria adotou um livro-protocolo para 
registrar possíveis saídas de materiais da 
igreja, por empréstimo. Ele está na secretaria 
da igreja com as secretárias (Bruna e Paula), 
com quem você precisará conversar antes de 
retirar algum objeto. O propósito é melhorar 
o controle e a preservação do patrimônio da 
igreja. 
 

Cantina 
Hoje o lanche ficará a cargo da UAF, como 
nos primeiros domingos de cada mês. À 
noite, então, será servido “X-Burguer”. 
 

Assembleia de Membros 
Ocorrerá hoje, às 09h, a 3º convocação 
conforme feita na última assembleia. A 
pauta está fixada no quadro de avisos da  
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Igreja. Todos os membros votantes estão 
convocados a participar. As ausências devem 
ser justificadas para não caracterizarem falta. 
 

Santa Ceia 
Hoje, durante o culto noturno.  Dca. Níceas e 
Dca. Regina ficam responsáveis pela 
preparação dos elementos. Os demais 
diáconos cooperam com o deslocamento da 
mesa. Participam da Santa Ceia todos os 
membros desta ou de outra igreja coirmã, 
batizados e em comunhão com o corpo de 
Cristo. Medite em 1Co 11:28-29. 
 

Coral 
Irmã Luciana informa sobre o ensaio do Coral 
que acontecerá todas as quartas-feiras após 
a reunião de oração. 
 

Almoço UAF 
Organizado pela UAF, será no dia 17/09, a 
partir das 12h. Os tíquetes podem ser 
adquiridos com a diretoria da UAF por R$ 
10,00. Cardápio: Feijão tropeiro, arroz, 
salada de maionese, carne de porco ou 
frango. O valor inclui refrigerante! 
 

Workshop 
Fica o agradecimento aos irmãos do 
Departamento de Música que participaram 
do Workshop neste sábado na Igreja Batista 
em Santa Mônica. Continuem se capacitando 
para a obra do Senhor. 
 

Bárbara 
Está convidando a igreja para seu 
aniversário. Será no próximo sábado (09), às 
19h30, aqui mesmo, no nosso salão. Venha 
agradecer a Deus pela vida dela! 

 

Departamento Infantil 
Os preparativos para o Culto Infantil estão a 
todo vapor! Mary pede que os pais tragam 
seus filhos para o ensaio que acontece todo 
sábado às 15h, no templo. 
 

Motivos de Oração 
 Por arrependimento, conversão e 

santificação. 
 Pelas evidências dos frutos do Espírito em 

nossas vidas. 
 Para que Deus proteja a população do 

surto de meningite que tem atingido as 
escolas da grande Vitória. 

 Pela fidelidade dos irmãos nos dízimos e 
nas ofertas. 

 Pelos que enfrentam problemas de saúde. 
 Pela família do Pb. Cabral e de sua filha 

Ivete.  
 Pelos Oficiais, Diretoria, Departamentos e 

Uniões da nossa igreja. 
 

 
ANOTAÇÕES: 
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã DET – – DET 

Dirigente da noite Luciana Moraes Semana de oração Semana de oração Rafael 

Pregador(a) da noite Pb. Pedro Júnior Dca. Níceas Dca. Maria Izabel Dca. Maria Izabel 

Oper. de som* Carlinhos Matheus/Lucas Matheus/Lucas Matheus/Lucas 

Oper. de multimídia.* Paula – – Bruna 

Recepção Bráulio Semana de oração Semana de oração Mylena 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Cloves 19h45: Tânia 20h00: Dca. Kelen 

20h15: Nasser 20h30: Maria Catrinque 20h45: Dc. Rafael 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 

OFÍCIOS 
Domingo Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

EBD: 9h – UAF: 18h (2º) e 18h30 
(4º) – UHEC: 18h30 – Culto: 
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 as secretárias caso queira reservar uma data especial) 

Mês Dia Horário Evento 

Setembro 

1º - Dia de Vocações 

3 19h30 Culto com Santa Ceia 

4 a 8 19h30 Semana de Oração 

7 - Dia do Seminário Teológico Congregacional do Rio de Janeiro (STCRJ) 

9 19h Aniversário da Bárbara (salão anexo) 

17 
12h Almoço (resp.: UAF) 

- Domingo Missionário 

Outubro 

1º 19h30 Culto com Santa Ceia 

2 - Dia do Pastor Congregacional 

2-6 19h30 Semana de Oração 

7 16h Reunião de oficiais 

12 - Dia da Criança 

15 

- Dia do Professor 

- Domingo de missões 

9h Assembleia geral ordinária 
 

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO 

1° 
Rafaela 

Margarida 

2 Armezinda 

5 Vanuza 

9 Maria Izabel 

13 Tânia Lopes 

15 Ana Rosa 

19 Sidneia 

26 André 

28 Ana Lúcia 

   

(Fale com as secretárias da igreja caso seu nome não 
esteja relacionado entre os aniversariantes) 

 

OFICIAIS ECLESIÁSTICOS 
Pb. Pedro Júnior; Dca. Nícias Ferreira;  

Dca. Regina Oliveira; Dc. Rafael Albuquerque; 
Dca. Kelen Albuquerque; Dc. Luiz Bermudes;  

Dc. João Arthur; Dca. Izabel Escodino 

DIRETORIA 
Diretor Administrativo: Dc. Luiz Bermudes;  
Vice-Diretor Administrativo: Ladário Higino;  

Tesoureiro: Rafael Albuquerque;  
Secretárias: Bruna Lopes e Paula Andrade. 

Telefones do Pb. Pedro Júnior: (27) 3062-9953; 
(27) 99913-1168 (Vivo e WhatsApp). 

 


