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Ser Igreja (parte I) 
Com o aumento do número de pessoas evangélicas, cresce também o número de igrejas 

protestantes no Brasil. Embora esse crescimento gere euforia em muitos cristãos 
(especialmente em alguns líderes religiosos), algumas perguntas ecoam em busca de respostas. 
Estão essas igrejas crescendo com saúde espiritual? Usando uma terminologia recorrente na 
atualidade, pode-se indagar se essas igrejas estão tendo um “crescimento sustentável”. Nesse 
universo eclesiástico, é possível haver em nosso meio igrejas verdadeiras e igrejas falsas? Uma 
resposta lúcida e imparcial não pode ser dada sem passar por uma análise teológica que seja ao 
mesmo tempo bíblica e histórica. Quais são os parâmetros ou marcas que distinguem esses dois 
tipos de igrejas? Essa discussão é tão importante que o próprio Edificador da Igreja, ao se dirigir 
à igreja em Esmirna, classificou alguns de “sinagoga de Satanás” (Apocalipse 2:9). Quais perigos 
existem quando a ênfase é o crescimento numérico? É possível crescer de forma ideal? 

É importante fazer uma reflexão sobre o crescimento atual das igrejas brasileiras ditas 
evangélicas. É imperioso resgatar os valores essenciais do corpo de Cristo a partir de uma 
análise objetiva, equilibrada e fundamentada desse fenômeno de crescimento. É fundamental 
revisitar o conceito de igreja com base no Novo Testamento, trazer à luz as características que, 
ao longo da história da igreja, foram consideradas suas marcas distintivas e, finalmente, trazer 
à tona o problema da ênfase no crescimento numérico em detrimento do crescimento integral. 

O Dicionário internacional de teologia do Novo Testamento (volume I, página 993) traz à 
luz as seguintes considerações: 

Paulo expressa seu entendimento da comunidade cristã através duma palavra que melhor 
caracteriza seu conceito de igreja. Fala da igreja, ekklēsia, como sendo o corpo (sōma, cf. 
Rm 12:1, e segs.; 1 Co 12:12-27). A metáfora da edificação, que também emprega (palavras 
do grupo oikodomeō, “edificar”, casa; e.g. 1 Co 3:9; 10:23), não forma um contraste com 
isto, mas expressa a mesma verdade. O fato de que a comunidade cristã é o corpo, o 
próprio corpo de Cristo (1 Co 12:27), imediatamente lança mão da ideia do espaço. É “o 
ambiente da bênção, no qual o Senhor crucificado continua a trabalhar, e o ambiente no 
qual opera o Senhor ressurreto” (E. Schweizer, Church Order in the New Testament, 7b, 
92). Isto, porém, também expressa a ideia de que pertencer a Cristo significa tornar-se 
semelhante a um membro do corpo, parte de um organismo no qual cada parte tem sua 
própria função específica. 

Depreende-se, portanto, que a pessoa atraída para integrar o corpo de Cristo passa a viver 
numa esfera de poder da nova criação, por meio de Jesus, mas isso não significa que ela é 
arrancada da sua ordem social. Em vez disso, passa a ter uma nova cidadania ao lado da antiga. 
É por isso que há igrejas específicas em lugares específicos. O fato de grupos pequenos reunidos 
em casas particulares (Fm 2; 1 Co 16:19; Rm 16:5; Cl 4:15) e em diferentes regiões também 
serem considerados “igreja” por Paulo, evidencia que a localização geográfica e a quantidade 
numérica são irrelevantes para o emprego do termo. Tanto em Atos como nos escritos paulinos, 
está presente a ideia de que, primeiramente, ekklēsia indica a totalidade dos cristãos, que vivem  
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e se encontram em lugares específicos como, 
por exemplo, a comunidade primitiva em 
Jerusalém (At 5:11, 8:1) e a igreja em 
Antioquia (At 13:1). 

Em conformidade com esse conceito, 
Dever (2009:33) assevera que “A igreja é um 
povo, não um lugar, nem uma estatística. É 
um corpo, unido a Cristo, que é a cabeça. É 
uma família, unida por adoração por meio de 
Cristo”. Segundo o autor, essa 
conscientização auxilia-nos a compreender o 
que é importante e o que não é. Assim sendo, 
igreja é “o conjunto de pessoas chamadas por 
Deus para formarem um grupo especial que 
leva o Seu nome” (QUEIROZ, 2011:13). 
Embora alguns continuem acreditando que 
igreja é um templo ou edifício, o conceito 
neotestamentário revela que igreja é 
composta de pessoas arrependidas de seus 
pecados, reconciliadas com Deus por meio 
exclusivo de Jesus Cristo, em quem depositam 
sua fé. 

 
Jacqueline 
Passou por cirurgia na última segunda-feira, 
no hospital Vila Velha. Graças a Deus, recebeu 
alta no dia seguinte e agora se encontra em 
casa se recuperando. Oremos para que sua 
saúde seja restabelecida o quanto antes e ela 
esteja em nosso meio, louvando ao Senhor. 
 

Indisponibilidade de Salas 
As salas de aula da antiga casa pastoral 
permanecem indisponíveis para uso. Em 
breve, tudo estará em melhores condições de 
acomodar as classes da Escola Dominical. 
 

Agradecimentos 
Aos diáconos que estiveram envolvidos na 
obra da reforma da antiga casa pastoral e aos 
homens que compareceram nas semanas de 
faxina da igreja. Recebam todos a nossa 
sincera gratidão. 

Aniversariantes do Semestre 
Com um delicioso café da manhã, a Escola 
Dominical homenageará os aniversariantes 
do 1º semestre deste ano, no dia 2 de julho, 
às 8h20. A participação é de toda a igreja. 
Quem puder poderá colaborar com a doação 
de algo para esse café. Anote essa data! 
 

Assembleia Geral Ordinária 
No próximo domingo, às 9h. Comparecem os 
membros votantes, conforme nosso estatuto. 
Quem não puder participar, deve justificar 
sua ausência para não caracterizar falta. 
Observe o quadro de avisos, pois nele será 
afixada a pauta da próxima reunião. 
 

Escola Dominical e Culto Matutino 
Ainda hoje, os horários estão invertidos, em 
caráter experimental: o da escola é de 9h a 
10h15; o horário do culto é de 10h15 a 11h. 
 

Aula de Canto 
Ocorrerá no próximo sábado, dia 24, aqui 
mesmo na igreja, às 17 horas. Você já fez sua 
inscrição? Procure a irmã Luciana Moraes. 
 

Domingo de Missões 
É hoje! Você também pode cooperar com a 
obra missionária trazendo sua oferta no culto 
noturno e depositando-a no gazofilácio. A 
arrecadação será investida especificamente 
nessa área. “Cada um contribua segundo 
propôs no seu coração; não com tristeza, ou 
por necessidade; porque Deus ama ao que dá 
com alegria” (2Co 9.7). 
 

Conferência Missionária 
Está se aproximando: dias 15 e 16 de julho. Na 
última reunião da ARCCA, o pastor registrou o 
convite aos irmãos da nossa associação. 
Anote essa data. Eis o tema: “Se não for eu, 
quem? Se não for agora, quando? Se não for 
aqui, onde?”. 
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Ausente 
O pastor precisou viajar para Brasília neste 
domingo, em virtude de suas atividades 
profissionais, motivo pelo qual não 
participará do culto noturno. 
 

Motivos de Oração 
 Pelo CM de Aracruz, que deseja ser 

tutelada por uma igreja da ARCCA. 
 Pela congregação da Praia do Sol. 
 Por nossa I Conferência Missionária, em 

julho. 
 Pela saúde do Wallace Júnior, na iminência 

de ser submetido a uma cirurgia. 
 Pela saúde da Christiane e do Willian, que 

também inspiram cuidados. 
 Pela saúde da Jacqueline, que se recupera 

de uma cirurgia. 
 Pela saúde do irmão Mário e por decisões 

favoráveis em um processo que ele tem na 
Justiça. 

 Em favor dos presbíteros Pedro Júnior e 
Cabral, por definições na área profissional. 

 Em favor daqueles que estão sem emprego 
e querem trabalhar. 

 Pela família pastoral. 
 

Nossas Leis e Doutrinas 

Estatuto da IEC em Soteco1 

Art. 7º – Enquanto estiver vinculada a UIECB, 
a IGREJA se obriga a acatar as suas decisões, 
tomadas em Assembleia-Geral, sob pena de 
sofrer a disciplina de desligamento dos 
quadros da União, a critério desta. 

Art. 8º – Inclui-se entre as obrigações da 
IGREJA o pagamento da contribuição 
denominacional que for fixada em 
Assembleia-Geral da UIECB. 

Art. 9º – Só poderá ser eleito para o pastorado 
da  IGREJA  pastor  que  tenha   sua   situação 

regularizada perante o Quadro de Ministros 
da União das Igrejas Evangélicas 
Congregacionais do Brasil – UIECB e que se 
enquadre nas prescrições do código de ética 
para pastores da UIECB. 
 

Notícias dos Campos 

CAMPO DE IPORÃ-PR / MAIO 2017 

Graça e Paz, amados! 
Neste mês de maio, começamos nossas 

atividades comemorando os 61 anos da igreja 
de Iporã. (...) tivemos três cultos (sábado, 
domingo de manhã e de noite) maravilhosos 
de louvor, adoração e gratidão ao nosso Deus. 
No sábado, o pregador foi o Pr. Josias Lima – 
Igreja Assembleia de Deus de Iporã – e, no 
domingo de noite, foi o Pr. Esdras Chavante – 
que já foi pastor da igreja e presidente da 
nossa 28ª Associação. 

Nossas atividades semanais 
continuaram as mesmas, sem mudanças. E no 
último sábado, dia 20, tivemos o nosso 
Cinecrente com o filme “Mãos Talentosas”. E 
realizamos o nosso culto comemorativo do 
Dia das Mães no terceiro domingo (...). No 
segundo domingo deste mês, estivemos na 
parte da noite pregando na Igreja Bíblica 
Congregacional de Umuarama. 
(...) 
No mais, agradecemos a Deus e a todos os 
nosso amigos, parceiros e irmãos que se 
mantêm fiéis em nosso sustento aqui no 
campo. (...) Continuem orando por nossas 
obras, pois continuamos na captação de 
recursos para ela. 
Um forte abraço a todos e fiquem na paz. 

Iporã, 31 de maio de 2017. 
Missionários do Campo de Iporã: 

Pr. Decio L.C.de Moraes Jr & 
Fabiana Santos Braga de Moraes. 

Fonte: http://demcongregacional.com.br/relatorio-de-ipora-pr-maio-2017/ - 
com adaptações. Acesso em 13/6/2017. 

                                                 
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. 

http://demcongregacional.com.br/relatorio-de-ipora-pr-maio-2017/
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã DET – – Assembleia Geral 
Ordinária Pregador(a) da manhã Pr. Albert – – 

Dirigente da noite Eduardo Tomazini Nasser Pb. Pedro Júnior Ladário 

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

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

Oper. de multimídia.* Paula – Paulo Bruna 

Recepção Dc. João Artur José Francisco Nasser Paulo 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Nasser 19h45: Sidneia 20h00: Christiane 

20h15: Pb. Cabral 20h30: Dc. Rafael 20h45: Dc. Luiz 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

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

EBD: 9h – Culto: 10h15 – 
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 

Junho 
24 17h Aula de canto (resp.: DMU) 

25 9h Assembleia geral ordinária 

Julho 

2 
8h20 Café da manhã em homenagem aos anivers. do 1º semestre (resp.: EBD) 

19h30 Culto com Santa Ceia 

3-7 19h30 Semana de oração no templo 

9 – Dia de Missões Nacionais (2º domingo) 

11 – Dia da Mulher Congregacional (resp.: UAF) 

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) 
 

ANIVERSARIANTES DE JUNHO 

7 Raphael 

12 Pb. Cabral e Margarida (casamento) 

15 
Emilly 

Antônio Carlos (Toni) 

17 Beatriz 

19 Itamara 

25 Mylena 

  
  
  

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

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: 99299-8024 (Claro e 
WhatsApp), 99781-8387 (Vivo) e 
albert.iglesia@hotmail.com. 

 

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

mailto:albert.iglesia@hotmail.com

