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Ser Igreja (parte V) 
Conforme indiquei no boletim anterior, não foram apenas os apóstolos de Cristo que se 

incumbiram de preservar a pureza da igreja e evidenciar suas marcas distintivas. Os chamados 
pais da igreja (título que designava especialmente os bispos defensores ortodoxos da igreja e 
os expoentes de sua fé) também se preocuparam em nos apresentar as marcas teológicas da 
verdadeira igreja: una, santa, católica e apostólica. Esse credo – redigido no Concílio de 
Constantinopla, no ano 381 – é o entendimento aceito como patrimônio comum da 
cristandade. À luz de cada um desses conceitos é que também devemos analisar a proliferação 
de denominações cristãs em nossos dias. 

Diferentemente do senso comum, o adjetivo una utilizado pelos pais tem a ver com a 
unidade da igreja, um conceito totalmente divorciado da ideia de quantidade de igrejas. 
Obviamente, existem várias formas de administração e governo e diferentes ênfases litúrgicas 
e teológicas. Nesse sentido, de fato há várias igrejas. Mas a unidade da igreja como a 
conceberam os pais se justifica porque “Há um só corpo e um só Espírito, assim como a 
esperança para a qual vocês foram chamados é uma só; há um só Senhor, uma só fé, um só 
batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos” (Efésios 
4:4-6). 

Lamentavelmente, grupos que dizem compartilhar a mesma fé cristã são marcados mais 
pela divisão e competição do que pela unidade e cooperação. O impressionante crescimento 
numérico da comunidade evangélica brasileira é, com frequência, fruto de brigas internas por 
poder, e não de um crescimento sadio. 

Embora desejável, a unidade da igreja não deve ser mantida a qualquer custo. É 
inaceitável, por exemplo, um discurso em favor da unidade se a proposta é o sacrifício da 
fidelidade aos pilares centrais do cristianismo. Nos dias em que a moda é o “politicamente 
correto”, é preciso avaliar cuidadosamente os discursos que enfatizam a união em detrimento 
da separação. 

A santidade é outra marca distintiva da verdadeira igreja de Cristo, embora esse conceito 
seja de difícil defesa. A igreja é a reunião de pecadores salvos pela graça de Deus em Cristo, e 
não de santos impecáveis. Convém aqui ler o que escreveu João Calvino (citado por CALDAS, 
2007, pág. 26): “O Senhor trabalha dia a dia para eliminar as rugas e as manchas da igreja. 
Segue-se que a sua santidade não é perfeita. Portanto, a igreja é santa no sentido de que 
diariamente cresce e se fortalece em santidade, mas ainda não é perfeita”. 

Mas já se vê frequentemente que a pecaminosidade é uma das marcas de muitos 
membros. Certamente, um dos grandes desafios para a igreja evangélica brasileira é fazer com 
que a santidade da igreja seja posta em prática, dia a dia. Para tanto, é necessário resgatar o 
temor a Deus que havia na igreja primitiva. Mas isso só acontece à medida que as pessoas 
entendem e experimentam o sentido da verdadeira conversão. O pastor Mark Dever (2007, 
págs. 110-11) comenta: “Muitos dizem que a conversão é apenas um assentimento mental. 
Precisamos fazer uma decisão, ir à frente após o apelo, preencher um cartão, fazer uma oração. 
A mudança, conforme muitos imaginam, pode ser bem superficial.  Pode  envolver  começar  a   
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nutrir alguns sentimentos morais, unir-se a 
uma igreja, participar de programas e 
atividades, oferecer-se como voluntário para 
ajudar os necessitados. Isto é um tipo de 
versão ampliada das resoluções de Ano 
Novo”. 

De acordo com a Bíblia, a verdadeira 
conversão (que desperta em nós o temor a 
Deus e o consequente desejo de santidade) 
implica, necessariamente, arrependimento e 
inclui o abandono do pecado. A conversão 
sincera envolve tanto a mudança no coração 
em relação a Deus quanto a confiança em 
Cristo e em sua Palavra. Parece que é a 
despeito disso que muitas igrejas que 
almejam o crescimento numérico a qualquer 
custo erram grosseiramente. 

Na próxima semana, daremos 
continuidade às outras características. Até lá! 

Pr. Albert Iglésia 

 

Luciana Moraes 
Passou por cirurgia na última segunda-feira. 
Graças a Deus, recebeu alta no dia seguinte e 
agora se recupera. Oremos para que nossa 
irmã esteja plenamente restabelecida. 
 

Sugestão de Leitura 
Divórcio e Novo Casamento (Guy Duty, 
editora Betânia). Crescem cada vez mais os 
casos de divórcio, inclusive dentro das igrejas. 
Qual deve ser a reação do cristão? Qual seria 
a posição bíblica para as igrejas? Saiba como 
ter uma atitude correta em relação ao 
divórcio, sem sacrificar sua lealdade à Palavra 
de Deus nem aos princípios de compaixão. 
 

Projeto Nílson Braga 2017 
Teve início na última quinta-feira (20). Neste 
ano, o projeto acontece em Canavieiras-BA, a 
cerca de 730 km de Vila Velha. Ore por esse 
projeto da nossa denominação. Você gostaria 
de participar do próximo? Ore por isso. 

UAF I 
Pede para avisar às irmãs que hoje, às 18h30, 
haverá reunião de oração. 
 

UAF II 
Foi representada por algumas irmãs que 
saíram na revista Vida Cristã do terceiro 
trimestre deste ano (pág. 45 – Mulheres em 
Ação). Parabéns! 
 

ARCCA 
Nosso presidente regional, Pr. José Cláudio 
(IEC Nova Venécia), 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/IEC Vale Encantado 
 Reflexão Bíblica: Pr. Arão Lobato 
 Consideração Finais: Pr. José Cláudio 

 

Classe de Catecúmenos 
Está funcionando sob a ministração do Pb. 
Pedro Júnior. Agora,  serão  estudados  os  28  
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Artigos da Breve Exposição das Doutrinas 
Fundamentais do Cristianismo (nossa 
confissão de fé). As faltas reiteradas 
prejudicam o desenvolvimento da 
aprendizagem dos alunos. Além disso, se elas 
não forem justificadas, podem caracterizar 
desconsideração com a própria igreja. 
Converse com seu professor se você tiver 
alguma dificuldade de frequentar a classe. 
 

Ausências Injustificadas 
Embora o pastor já tenha conversado com a 
igreja sobre a importância da participação dos 
membros nos cultos e na Escola Dominical e 
também já tenha tratado em particular com 
alguns, nota-se que algumas ausências ainda 
persistem. Isso contraria tanto a 
recomendação bíblica (Hb 10.25) quanto o 
nosso estatuto. Em razão disso, o pastor 
tratará do assunto novamente com os oficiais 
e, posteriormente, com a assembleia de 
membros (artigo 16). 
 

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. 
 Em favor do Pb. Pedro Júnior, por 

definições na área profissional. 
 Por gratidão a Deus, já que uma nova 

oportunidade de trabalho foi aberta ao Pb. 
Cabral. 

 Pelos enfermos. 
 Pela saúde da Dª Teresa, da IEC de Vicente 

de Carvalho (RJ). 
 Pela saúde do Pr. Hilário José (IEC Brasília). 

 

Nossas Leis e Doutrinas 

Estatuto da IEC em Soteco1 

Art. 13 – São condições fundamentais à 
admissão de qualquer membro: 

I – ter a experiência de regeneração pelo 
Espírito Santo; 

II – crer na Bíblia Sagrada como Palavra de 
Deus e regra única de fé e prática para o 
cristão; 

III – aceitar os vinte e oito artigos da Breve 
Exposição das Doutrinas Fundamentais do 
Cristianismo, que é a síntese doutrinária da 
União das Igrejas Evangélicas 
Congregacionais do Brasil (UIECB). 

§ 1º– A admissão de qualquer membro far-se-
á por uma das seguintes formas: 

a) batismo por aspersão, após profissão 
pública de fé; 

b) transferência de outra comunidade 
eclesiástica evangélica, mediante 
apresentação de carta emitida pela igreja de 
origem; 

c) jurisdição, quando a igreja de origem não 
emitir carta de transferência; 

d) reconciliação, quando se tratar de um 
membro excluído ou desligado, cessados os 
motivos que ensejaram tal situação. 

§ 2º – A recepção de membros excluídos ou 
desligados de outra igreja evangélica deve 
procurar ser feita após oitiva da igreja de 
origem. 
 

Visitante, seja bem-vindo! 
Sua presença nos alegra. 

Volte sempre. 
 
 

 
 
 

                                                 
1 O documento está disponível, na íntegra, no site da igreja (na parte exclusiva para os membros). Todo membro 
pode requisitar uma cópia dele à secretaria da igreja. 
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã DET – – DET 

Dirigente da noite Dc. Luiz Dca. Regina Dca. Izabel Ana Lúcia 

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

Oper. de som* Carlinhos/Gilmar Lucas S./Matheus Lucas S./Matheus Carlinhos/Gilmar 
Oper. de multimídia.* Paula – – Bruna 

Recepção Nasser Cloves Paulo Bonates Eduardo Tomazini 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Dca. Izabel 19h45: José Francisco 20h00: Bráulio 

20h15: Jacqueline 20h30: Ana Lúcia 20h45: Azarcon 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

OFÍCIOS 
Domingo Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

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

3 – Projeto Nílson Braga (término) 

6 19h30 Culto com Santa Ceia 

7 a 11 19h30 Semana de Oração 

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

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

20 
9h Assembleia Geral Ordinária 

- Domingo Missionário 

26 19h30 Noite de Talentos (resp.: DMU) 

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) 
 

ANIVERSARIANTES DE JULHO 

3 Pb. Pedro Júnior e Mary (casamento) 

10 
Bráulio 

José Francisco e Marina (casamento) 
13 Pedro Júnior 

15 Mariana 

18 Flaviane 

22 Ladário 

23 
Willian 

Azarcon 

25 Luís Eduardo e Ana Lúcia (casamento) 

26 José Francisco 
(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). 

 


