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Ser Igreja (parte III) 
Prezado leitor, hoje começaremos a identificar as marcas distintivas da igreja no período 

apostólico. Isso permitirá estabelecer um contraste com algumas características de igrejas 
brasileiras que avaliam sua saúde espiritual apenas por meio do crescimento numérico na pós-
modernidade. 

Em At 2:42-7, lê-se: “E eles [os discípulos] perseveravam no ensino dos apóstolos e na 
comunhão, no partir do pão e nas orações (...). Todos os que criam estavam unidos e tinham 
tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam com todos, segundo a 
necessidade de cada um. E, perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo 
o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com 
o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos”. 

É utopia supor que a igreja primitiva era perfeita. Ananias e Safira mentiram para Deus e 
para os apóstolos (At 5:1-11), o que já revela um problema que precisava ser tratado na época. 
Uma igreja que acaba de nascer e, de repente, vê seu número de membros subir de 120 para 
3.000 e, depois, saltar para 5.000 precisa esboçar, pelo menos, simpatia e longanimidade aos 
que estão chegando. 

Objetivamente, a primeira marca da igreja de Jerusalém tem a ver com a perseverança na 
doutrina dos apóstolos. Essa perseverança não se limitava apenas a ouvir os ensinamentos 
deles, mas incluía a prática dos princípios transmitidos. Alguém só compreende de fato um 
ensinamento quando passa a experimentá-lo no seu dia a dia. Jesus comparou o homem 
prudente àquele que ouve e pratica suas palavras (Mt 7:24). 

Numa época em que as verdades das Escrituras são relativizadas e ridicularizadas, as 
igrejas afrouxam as doutrinas bíblicas, pastores terceirizam os púlpitos de suas congregações e 
a escola bíblica dominical está em extinção, é comum ver pessoas que se dizem evangélicas e 
não têm a mínima compreensão do pecado, da necessidade de arrependimento, da graça 
divina, da salvação pela fé, da suficiência de Cristo, do uso dos dons espirituais para edificação 
mútua. São essas mesmas pessoas que esperam por Cristo somente nesta vida, insistem em ser 
“cabeça” e não “calda”, almejam conquistar esta terra em detrimento do céu, aguardam 
ansiosamente a chegada das bênçãos e não a vinda do Senhor delas. Tais pessoas, alheias ao 
que diz a Bíblia, empolgam-se com qualquer discurso articulado e populista que lhes fortaleça 
a autoestima. 

Em segundo lugar, nota-se na igreja primitiva o crescimento da comunhão fraternal. 
Aqueles crentes mantinham relacionamentos profundos e sinceros uns com os outros. Eram 
unidos e solidários. Compreendiam adequadamente a importância do que disse Davi (Sl 133:1-
3): “Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união! É como óleo precioso 
derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. 
É como o orvalho do Hermom quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a 
bênção da vida para sempre”. 

É interessante imaginar em que bases se desenvolve a comunhão numa megaigreja dos 
dias atuais. Muitos frequentadores nem sequer têm seus nomes conhecidos por quem está ao   
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seu lado durante os cultos. É difícil uma igreja 
crescer qualitativamente prescindindo de 
relacionamentos profundos e sinceros. Não 
se trata de cumprimentos protocolares 
geralmente feitos por quem frequenta o 
mesmo ambiente. O relacionamento entre os 
membros de uma comunidade cristã deve 
assemelhar-se ao que acontece no seio 
familiar. 

A Bíblia estabelece esse tipo de 
comparação, inclusive no que diz respeito a 
admoestações: “Não repreenda asperamente 
ao homem idoso, mas exorte-o como se ele 
fosse seu pai; trate os jovens como a irmãos; 
as mulheres idosas, como a mães; e as moças, 
como a irmãs, com toda a pureza” (1 Tm 5:1-
2). Quando há íntima comunhão, é mais fácil 
abrir o coração, compartilhar tristezas e 
alegrias, comer e orar juntos. A falta de 
vínculos afetivos numa igreja reflete uma 
deficiência espiritual aguda. Hernandes Dias 
Lopes (2008:17) diz que é impossível “ter 
plena comunhão vertical sem a correta 
comunhão horizontal. Não podemos amar a 
Deus sem amar os irmãos. Não podemos nos 
deleitar em Deus e ao mesmo tempo 
desconsiderar nossos irmãos”. 

Na próxima semana, apresentaremos 
mais três marcas distintivas da igreja no 
período apostólico. Aguarde! 

Pr. Albert Iglésia 

 

Santa Ceia 
É hoje, durante o culto noturno. Os diáconos 
Luiz e Kelen estão responsáveis pela 
preparação da mesa. O Pb. Pedro Júnior está 
incumbido de ministrar a ordenança na 
ausência do pastor. 
 

Limpeza 
A firma contratada já começou o trabalho 
semanal, sempre às sextas-feiras. A Diretoria 
está acompanhando o desenvolvimento das 
atividades. Quem tiver alguma sugestão pode 

se reportar ao diretor ou vice-diretor 
administrativos, Dc. Luiz e irmão Ladário, 
respectivamente. Cabe ressaltar que nós, 
membros, precisamos conservar a limpeza 
das instalações nos demais dias. 
 

Conferência Missionária 
Esse evento vai requerer o empenho da igreja 
e já se aproxima: dias 15 e 16 de julho. Não 
deixe tudo para a última hora. Já foi feita a 
divulgação nos grupos da ARCCA e da IEC 
Soteco. Você pode ajudar a divulgar o evento 
também. A igreja conta com a sua 
participação! Envolva-se com missões! 
Desperte para o clamor do mundo! 
Tema: "Se não for eu, quem? Se não for agora, 
quando? Se não for aqui, onde?" 
Programação: 

15/7 - 19h30 (culto) 

 Dirigente: Dca. Izabel 

 Ministério de Louvor 

 Participação: Pb. Jorge (IEC Brasília-DF) 
 Perspectivas de capacitação para a 

obra missionária 

 Participação: Coral 

 Pregação: Pr. Albert 

 Encerramento 

16/7 - 09h00 (culto) 

 Dirigente: Pr. Albert 

 Ministério de Louvor 

 Divisão das classes das crianças (até 
Juniores) 

 Pregação: Misª. Carminha (IEC 
Higienópolis-RJ) 

16/7 - 09h45 (Exposições) 

 Ministério de Louvor 

 Pb. Jorge (IEC de Brasília-DF) 
 Perspectivas de captação de recursos, 

investimentos e parcerias na obra 
missionária 

 Misª. Carminha (IEC Higienópolis-RJ) 
 Observações do campo: uma 

experiência ministerial marcante 
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 Encerramento 
16/7 - 18h00 (culto) 

 Dirigente: Dca. Izabel 

 Ministério de Louvor 

 Participação: Pb. Jorge (IEC de Brasília-DF) 
 Diário de bordo: relatos de quem esteve 

apoiando missionários 

 Divisão para o culto infantil 

 Pregação: Pr. Albert 

 Encerramento 
 

Nota de Falecimento 
Na segunda-feira (26), veio a óbito o jovem 
Lucas Ferreira Gonçalves de Jesus, neto da 
irmã Luzia Martins. Seu corpo foi velado nesta 
igreja e sepultado no cemitério municipal em 
Ponta da Fruta, no dia seguinte. À família 
enlutada, nossos sentimentos e nossas 
orações pelo conforto do Senhor. 
 

Sugestão de Leitura 
Nossa suficiência em Cristo (John MacArthur 
editora Fiel, 2007). O autor aborda três 
tendências que estão debilitando as igreja 
contemporâneas: a psicologia humanista; o 
pragmatismo; o misticismo. Diz MacArthur 
que “Muitas igrejas têm deixado de enfatizar 
a pregação e a adoração para enfatizar o 
entretenimento, crendo, aparentemente, 
que precisam atrair os incrédulos por 
apelarem aos seus interesses carnais. (...) 
precisamos de uma geração de líderes 
dispostos a confrontar essa tendência. (...) 
homens e mulheres piedosos, 
comprometidos com a verdade de que em 
Cristo nós herdamos recursos espirituais 
suficientes para cada necessidade, para cada 
problema – tudo que conduz à vida e à 
piedade” (pág. 15). 
 

Obras 

Os irmãos já puderam notar como as salas de 
aula e a secretaria do DET estão ficando? Em 
breve, elas estarão em condições de uso, 
proporcionando à igreja melhores 
acomodações para seu funcionamento. Orem 
por isso. 
 

Classe de Catecúmenos 
Continuará funcionando aos domingos. O Pb. 
Pedro Júnior substituirá o pastor em suas 
ausências. 
 

Semana de Oração no Templo 
Começará amanhã mais um período de 
oração. É uma ótima oportunidade para os 
irmãos orarem juntos. Dirigentes: Dca. Kelen 
(2ª); Dca. Nícias (3ª); Ladário (4ª); Dc. Rafael 
(5ª); Dca. Izabel (6ª). Recepcionistas: 
Paulinho (2ª); Eduardo Tomazini (3ª); Cloves 
(4ª); Bráulio (5ª); Dc. Luiz (6ª). 
 

Motivos de Oração 
 Pela I Conferência Missionária, em julho. 
 Por arrependimento, conversão e 

santificação. 
 Pelas evidências dos frutos do Espírito em 

nossas vidas. 
 Em favor dos presbíteros Pedro Júnior e 

Cabral, por definições na área profissional. 
 Pela família do Dc. Onofre, da IEC de Icaraí 

(RJ), o qual faleceu na sexta-feira (30), para 
que seja consolada pelo Senhor. 

 Pela saúde da Dª Teresa, da IEC de Vicente 
de Carvalho (RJ). 

 

Nossas Leis e Doutrinas 

Estatuto da IEC em Soteco1 

Art. 11 – O púlpito é um privilégio do Pastor 
e somente a ele cabe cedê-lo a terceiros, não 
podendo ser usado com fins políticos. 

 

                                                 
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. Rafael Semana de Oração Semana de Oração Dca. Kelen 

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 – Semana de Oração Ver com a Bruna 

Recepção José Francisco Cloves Dc. Luiz Nasser 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Dca. Izabel 19h45: Cloves 20h00: Flávia 

20h15: Ladário 20h30: Maria Catrinque 20h45: Lucas Salino 
*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 

Julho 

3-7 19h30 Semana de oração no templo 

9 – Dia de Missões Nacionais (2º domingo) 

11 – Dia da Mulher Congregacional 

15-16 19h30 I Conferência Missionária (resp. DEM) 

16 – Domingo de Missões 

20 – Projeto Nílson Braga (início) 

22 9h Visita a um orfanato (resp.: UAC; apoio: DAS) 

30 21h Cantina UAC 

Agosto 

3 – Projeto Nílson Braga (término) 

6 19h30 Culto com Santa Ceia 

7 a 11 19h30 Semana de Oração 

12 19h30 Festa temática: Branco e Preto (resp.: UAC e UMEC) 

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

- Aniversário da Denominação: 162 anos (resp.: ARCCA) 

20 9h Assembleia Geral Ordinária 
 

ANIVERSARIANTES DE JULHO 

3 Pb. Pedro Júnior e Mary (casamento) 

10 
Bráulio 

José Francisco e Marina (casamento) 

13 Pedro Júnior 

15 Marina 

18 Flaviane 

23 
Willian 

Arzacon 

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: 99299-8024 (Claro e 
WhatsApp); 99781-8387 (Vivo). 

 


