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Ser Igreja (parte VIII) 

Como disse na semana passada, prezado leitor, hoje começaremos a identificar alguns 
problemas na atual ênfase no crescimento numérico em detrimento do crescimento integral 
que toda igreja deveria almejar. 

Na tentativa de promover o crescimento numérico da igreja, aumenta também a busca de 
vários líderes religiosos por novos métodos e novas estratégias para a multiplicação de suas 
comunidades: G-12, Crescimento Natural da Igreja, Igreja com Propósitos, Evangelismo 
Explosivo, As Quatro Leis Espirituais etc. É verdade que nem todas as igrejas que se preocupam 
apenas com o crescimento numérico utilizam esses artifícios; mas, por outro lado, algumas 
baseiam seus pressupostos teóricos e suas práticas na Teologia da Prosperidade. O grande 
problema é que muitas estratégias divorciam-se da necessidade de evangelização como 
consequência do pecado humano e da necessidade de redenção ao senhorio de Jesus Cristo. 

Esse tipo de fenômeno que o Brasil experimenta atualmente nasceu do Movimento de 
Crescimento de Igreja (MCI) idealizado pelo missiólogo norte-americano Donald Anderson 
McGavran, por volta do ano 1960. Empenhado em descobrir quais fatores sociais explicariam a 
rejeição ou a aceitação de alguns grupos étnicos ao evangelho, McGavran concluiu que esses 
grupos têm mais probabilidade de aceitar a fé cristã de uma vez só do que um indivíduo sozinho. 
Consequentemente, passou a impulsionar movimentos populares que atraíam as pessoas ao 
evangelho. 

De acordo com Caldas (2007, pág. 65-6), Johannes Verkuyl identificou na teoria do MCI os 
seguintes postulados: 

1. no cumprimento da tarefa missionária, toda ênfase deve ser lançada sobre o 
crescimento numérico das igrejas; 

2. para o propósito da multiplicação das igrejas, deve-se fazer uso dos movimentos 
de massas; 

3. a aplicação dessa regra requer que estrategistas missionários preocupem-se em 
apontar os grupos que são no momento os mais fáceis de conquistar; 

4. na tarefa missionária de Mateus 28, McGavran distingue duas tarefas separadas: o 
fazer discípulos e seu aperfeiçoamento em guardar os mandamentos de Cristo; 

5. a pesquisa missionária deve se preocupar em responder a duas questões: a) “Que 
fatores e métodos governam um crescimento de igreja bem-sucedido?”; b) “Quais retardam tal 
crescimento?”. Para responder a essas questões, deve-se fazer uso da sociologia e da 
antropologia cultural; e 

6. organizações missionárias devem estabelecer e constantemente rever suas 
prioridades, à luz dos princípios do crescimento da igreja. 

Não é difícil perceber alguns equívocos desse tipo de crescimento: a) uma hermenêutica 
bíblica enfraquecida, superficial e incapaz de considerar as diferenças espaciais e temporais que 
separam o texto bíblico da situação histórica do intérprete contemporâneo; um locus teológico  
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centralizado na igreja, e não em Cristo; e o 
princípio, no mínimo questionável, de que os 
fins justificam os meios, por exemplo. 

Citado por Caldas (2007, pág. 66-7), o 
teólogo Orlando Costas, ao analisar o caso do 
protestantismo chileno, que também teve um 
crescimento numérico muito elevado no 
período de 1930 a 1960, semelhante ao que o 
Brasil vem experimentando nas últimas 
décadas, lança luz sobre alguns prejuízos 
decorrentes de um crescimento deformado: “ 

Primeiro de tudo, crescimentos 

numérico e orgânico em si mesmos não 

significam necessariamente que a igreja 

está de fato crescendo. Pode ser, nas 

palavras, de Juan Carlos Ortiz, que a 

igreja está simplesmente inchando. O 

exemplo chileno ilustra o problema da 

“obesidade eclesial”, uma gordura 

excessiva que pode obstruir (ou pelo 

menos ofuscar) a presença do reino. 

Segundo, sem reflexão sobre a fé e sem 

uma efetiva encarnação nas esperanças 

e nos conflitos do mundo, crescimentos 

numérico e orgânico podem ser 

impedidos ou pelo menos limitados por 

situações subumanas em que a opção da 

fé é mais um mecanismo de fuga, o 

resultado de pressões sociais, que um 

chamado genuíno para participar na 

ordem de vida proclamada no 

evangelho. Em tais circunstâncias, o 

crescimento da igreja torna-se nada 

mais nada menos que uma mutilação da 

missão e um ópio alienante. Terceiro, 

crescimento da igreja é um sinal, não um 

instrumento, da missão. Um sinal é algo 

que aponta para além de si (...), para a 

missão de Deus cumprida na 

proclamação e na presença do reino. 

Quarto, há uma diferença fundamental  

entre o crescimento da igreja e o de um 
negócio. O primeiro é resultado da obra eficaz 
da fé; o último, da eficiência da ciência 
aplicada, da tecnologia. 

Na próxima semana, a gente continua. 
Até lá 

Pr. Albert Iglésia 

 

Parabéns, Papai! 
Parabenizamos todos os pais pelo seu dia e 
rogamos ao Senhor para que a graça dele 
esteja presente na vida de vocês. Recebam 
nossos cumprimentos. 
 

Escola Dominical 
Nesta manhã, presta uma singela 
homenagem aos pais, com uma programação 
especialmente voltada para eles. Participe! 
 

UAF 
Avisa que hoje haverá reunião às 18h, para 
estudo da Palavra de Deus e fortalecimento 
da comunhão entre as irmãs. Compareça! 
 

Assembleia de Membros 
Na próxima semana, a partir das 9h. Se você 
tem algum assunto que gostaria de discutir 
com a igreja, encaminhe-o até hoje por meio 
dos oficiais. Teremos uma de caráter 
ordinário e, logo em seguida, outra de caráter 
especial. As pautas serão fixadas no quadro 
de avisos da igreja. Os membros votantes são 
convocados a participar de ambas. As 
ausências devem ser justificadas para não 
caracterizarem falta. 
 

Santa Ceia e Batismo 
No próximo domingo, no culto noturno (18h). 
O Pb. Pedro Júnior e a Dca. Izabel ficam 
responsáveis pela preparação da mesa. 
 

ARCCA 
O Pr. José Cláudio, da IEC Nova Venécia e pre- 
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sidente da nossa associação, convoca-nos 
para a realização da assembleia regional e do 
culto em celebração pelos 162 anos de 
congregacionalismo no Brasil, no dia 19 de 
agosto, nesta igreja. Eis a programação: 

 9h00: Café da Manhã 

 9h45: Culto Devocional 
 Direção: Pr. José Cláudio 
 Louvor: IEC Nova Venécia/IEC São 

Mateus 
 Reflexão Bíblica: Pr. José Cláudio 

 10h45: Reunião dos Pastores e dos 
Departamentos 

 12h00: Almoço 

 13h15: Devocional e Plenária 
 Direção: Pr. José Cláudio 
 Louvor: CM Aracruz/IEC Linhares 
 Reflexão Bíblica: Pr. Albert Iglésia 

 15h30: Café da Tarde 

 17h00: Culto em Celebração pelos 162 
Anos de Congregacionalismo no Brasil 
 Direção: Pr. Ricardo Barreto 
 Louvor: IEC Soteco 
 Reflexão Bíblica: Pr. Arão Lobato 
 Consideração Finais: Pr. José Cláudio 

Observação: no dia do evento, serão 
cobrados R$ 15,00 de cada participante para 
custeio das refeições. 
 

Mãos à Obra 
Em virtude do exposto acima e para não 
sobrecarregar ninguém, o pastor solicita que 
haja uma divisão de tarefas no dia 19/8: 

 União Feminina: responsável pelo almoço. 

 Uniões de Jovens e Adolescentes: 
responsáveis pelo café da tarde. 

 Luciana Moraes e Paula: contato com a IEC 
Vale Encantado para combinar as 
participações durante o momento de 
louvor no culto às 17h. 

 Carlinhos e Gilmar: sonorização. 

 Bruna: multimídia. 

Noite de Talentos 
Está se aproximando! Organizado pelo DM, o 
evento ocorrerá no próximo dia 26. Informe-
se com a irmã Luciana Moraes. 
 

Sugestão de Leitura 
O que estão fazendo com a igreja: ascensão e 
queda do movimento evangélico brasileiro 
(Augustus Nicodemus Lopes, editora Mundo 
Cristão, 2008). “Não há preocupação com 
interpretar corretamente o texto bíblico, com 
os parâmetros da hermenêutica e com a ética 
cristã. Os escândalos se multiplicam e a 
credibilidade da Igreja Brasileira esmorece 
cada vez mais. Há pouco interesse pela 
educação teológica. Assim, a igreja não 
consegue mais ser sal da terra nem luz do 
mudo.” 
 

Testemunho Cristão 
Aproveitando o “gancho” do livro sugerido 
acima, exorto-o a refletir nas palavras do 
Senhor Jesus Cristo: “Mas receberão poder 
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e 
serão minhas testemunhas em Jerusalém, em 
toda a Judéia e Samaria, e até os confins da 
terra” (At 1.8). Você tem sido essa 
testemunha? Sua vida expressa o caráter de 
Cristo? Se você não sabe para que serve o sal 
que se torna insípido, sugiro que leia Mt 5.13. 
 

Motivos de Oração 
 Por arrependimento, conversão e 

santificação. 
 Pelas evidências dos frutos do Espírito em 

nossas vidas. 
 Pela próxima reunião da ARCCA, que será 

sediada nesta igreja. 
 Pelo culto de celebração dos 162 anos do 

congregacionalismo no Brasil. 
 Pela fidelidade dos irmãos nos dízimos e 

nas ofertas. 
 Pelos enfermos. 
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã DET – – DET 
Dirigente da noite Ladário Dca. Nícias Dca. Izabel Pr. Albert 

Pregador(a) da noite Pb. Pedro Júnior – – Pr. Albert 

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

Oper. de multimídia.* Bruna – – Paula 
Recepção Bráulio Nasser Paulinho Eduardo Tomazini 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Dc. Rafael 19h45: Aline 20h00: Ana Rosa 
20h15: José Francisco 20h30: Nasser 20h45: Ana Lúcia 

*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 o pastor ou com as secretárias caso queira reservar uma data especial) 

Mês Dia Horário Evento 

Agosto 

19 
9h Reunião da ARRCA (resp.: Pr. Cláudio; local: IEC Soteco) 

17h Culto em celebração ao aniversário da denominação (resp.: ARCCA) 

20 
9h Assembleias Gerais Ordinária e Especial 

18h Culto com Santa Ceia e Batismo 

- Domingo Missionário 

26 19h30 Noite de Talentos (resp.: Departamento de Música) 

Setembro 

1º - Dia de Vocações 

3 19h30 Culto com Santa Ceia 

4 a 8 19h3 Semana de Oração 

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

9 19h Aniversário da Bárbara (salão anexo) 

10 12h Almoço (resp.: UAF) 
17 - Domingo Missionário 

Outubro 1º 19h30 Culto com Santa Ceia 
 

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 

1° Scharlene 

6 João Pedro 

8 
Wanderson e Scharlene (casamento) 

Pedro Rosa 
15 Dc. Luiz e Ana Rosa (casamento) 

16 Gabriel 

18 Mary Ellen 

26 
Bárbara 

Gilmar e Luciana Soares (Casamento) 
  

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

OFICIAIS ECLESIÁSTICOS 

Pr. Albert Iglésia; 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 

Presidente: Pr. Albert Iglésia; Diretor 
Administrativo: Dc. Luiz Bermudes; Vice-Diretor 
Administrativo: Ladário Higino; Tesoureiro: 
Rafael Albuquerque; Secretárias: Bruna Lopes e 
Paula Andrade. 

Telefones do pastor: (61) 99271-0472 (Claro e 
WhatsApp); (27) 99781-8387 (Vivo). 

 


