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Ser Igreja (parte IV) 
Dando continuidade ao nosso assunto, prezado leitor, hoje vamos comentar outras três 

marcas distintivas da igreja no período apostólico. 
A terceira marca daquela igreja de Atos dos Apóstolos é o cuidado. Toda congregação que 

almeja crescer saudavelmente precisa atentar para as necessidades do outro. Conforme o 
pastor Hernandes Dias Lopes, “não podemos (...) compreender a igreja como um abrigo de 
salvos, onde cada um se contenta apenas com a própria segurança, sem importar-se com o que 
o outro esteja passando” (2008, pág. 19). A igreja que nascia em Jerusalém preocupava-se em 
suprir as necessidades dos seus membros. 

Mas o que vemos atualmente com frequência são templos lotados de pessoas 
preocupadas apenas com seu relacionamento pessoal com Deus, com a conquista da sua 
própria bênção e a elevação da sua autoestima para iniciar a semana com uma “vitória” no seu 
comércio, na sua empresa, no seu processo na Justiça, na sua causa impossível etc. Quem se diz 
evangélico não pode ser insensível à dor e à angústia do próximo, sob pena de permanecer em 
desacordo com o padrão bíblico do verdadeiro cristianismo: “Se um irmão ou irmã estiver 
necessitando de roupas e do alimento de cada dia e um de vocês lhe disser: ‘Vá em paz, aqueça-
se e alimente-se até satisfazer-se’, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também 
a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta” (Tiago 2:15-17). 

A quarta marca que se observa na igreja primitiva é o senso de temor a Deus, que se 
evidencia por meio da busca de santidade no relacionamento com o Todo-Poderoso. Numa 
igreja com saúde espiritual, os membros precisam demonstrar com suas atitudes e palavras 
muito mais do que uma liturgia bem elaborada e uma programação animadora – aspectos que 
parecem não ser os pontos fortes da primeira igreja. Sem temor a Deus, nem mesmo a melhor 
estratégia de crescimento é eficaz para promover um quebrantamento maciço e verdadeiro em 
nossa nação. Sem santidade, as campanhas de oração têm um poder limitado e não produzem 
um genuíno arrependimento nas pessoas. 

Onde falta temor, há também perda de santidade, “sem a qual ninguém verá o Senhor” 
(Hebreus 12:14). Embora a igreja evangélica pós-moderna tenha se libertado do farisaísmo 
legalista, ela não está sabendo lidar com a liberdade conquistada. A leviandade, a 
permissividade e a malícia têm sido as marcas do comportamento de muitos cristãos. Hoje, 
entoam-se cânticos de adoração, entretanto o que é pronunciado durante os louvores está 
dissociado da vida comum no lar, no trabalho, na escola, na sociedade em geral. Chora-se 
emocionadamente durante os cultos, mas o quebrantamento demonstrado não se traduz em 
gestos de arrependimento, justiça e misericórdia no dia seguinte. A presença de Deus na vida 
diária da congregação já não é mais percebida nem enfatizada. A consequência disso é a perda 
do temor a Deus. 

A quinta característica é o crescimento numérico. Equivoca-se quem pensa que 
crescimento qualitativo e crescimento numérico são antagônicos. Jesus Cristo ordenou que sua 
igreja fosse por todo o mundo e fizesse discípulos de todas as nações (Mateus 28:19). Na igreja 
primitiva, Deus mesmo acrescentava os que iam sendo salvos, prova cabal de que o crescimento  
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numérico pode ocorrer como consequência 
natural de uma igreja viva e operante. 

Entretanto nem todo crescimento 
numérico é sinônimo da bênção divina. Hoje 
em dia, esse tipo de crescimento parece estar 
mais baseado em princípios sociológicos e 
antropológicos e utilizar estratégias derivadas 
da administração e do marketing. O resultado 
disso é a formação de igrejas cada vez mais 
secularizadas e dependentes de estratégias 
humanas e de líderes orgulhosos e 
envaidecidos por causa de sua própria 
(in)capacidade. 

Na próxima semana, começaremos a 
falar sobre as marcas distintivas da igreja no 
período seguinte ao dos apóstolos, o qual 
ficou conhecido como período dos pais da 
igreja. 

Aguarde! 
Pr. Albert Iglésia 

 

Dia da Mulher Congregacional 
É comemorado no dia 11 deste mês. Desde já, 
queremos parabenizar todas as irmãs. Que 
Deus as abençoe! 
 

Sugestão de Leitura 
Epístolas da Prisão (Russell Shedd e Dewey M. 
Mulholland, editora Vida Nova, 2001). A obra 
é uma exposição das quatro cartas 
tradicionalmente associadas ao período em 
que Paulo esteve preso em Roma ,em meados 
do primeiro século: Efésios, Filipenses, 
Colossenses e Filemon. Além de relevante, 
Epístolas da prisão também se apresenta 
como fonte de inspiração. Paulo, o maior e 
mais prolífico autor do Novo Testamento, 
escreve numa época da vida em que sua 
maturidade de pensamento e seu coração 
pastoral haviam atingido os mais altos níveis 
de expressão vivencial e epistolar. O fato de 
estar preso no fim da carreira poderia gerar 
um gosto de derrota e de tristeza no grande 
apóstolo. Todavia, o que se vê nessas quatro  
 

epístolas é a sublime expressão de alegria, 
vitória e gratidão manifestadas por alguém 
que havia chegado ao clímax da carreira, 
tendo combatido o bom combate sem perder 
a fé. 
 

Oração pelos Enfermos 
Temos recebido notícias de várias pessoas 
sofrendo por enfermidade, como a mãe da 
nossa irmã Luzia Martins e a Layssa, por 
exemplo. Intensifiquemos nossas orações por 
essas vidas. 
 

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) 
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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 

• 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. 
 

Estudos Bíblicos 
Às sextas-feiras, a igreja prossegue estudando 
a primeira carta de Paulo aos coríntios. Na 
próxima semana, será abordado o capítulo 7, 
versos de 1 a 16: Casar ou não casar? Eis a 
questão! 
 

Retiro 2018 
A comissão designada na última assembleia 
(Ladário, Cloves, Dc. Rafael, Gilmar e Pb. 
Pedro Júnior) está trabalhando para viabilizar  

a realização do evento. Em breve, o assunto 
será discutido em assembleia. 
 

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

de Carvalho (RJ). 
 

Nossas Leis e Doutrinas 

Estatuto da IEC em Soteco1 

Art. 12 – Os membros, sem discriminação de 
nacionalidade, cor, condição social ou 
política, constituem duas categorias: 
membros votantes e membros não votantes. 

§ 1º – Os votantes, isto é, aqueles que 
participam da assembleia geral da IGREJA 
com direito de votarem e serem votados, são 
os membros plenamente capazes para os atos 
civis, de acordo com o art. 5º do Código Civil 
e seus incisos. 

§ 2º – Os membros não votantes, que não têm 
direito de votar e de serem votados na 
assembleia geral da IGREJA, são os absolutos 
ou relativamente incapazes para os atos civis, 
de acordo com os artigos 3º e 4º do Código 
Civil e seus respectivos incisos. (...) 

§ 3º – Os membros não votantes poderão 
exercer direito de voto em assembleias de 
órgãos internos da IGREJA, tais como União 
de Juvenis, de Adolescentes, etc., uma vez 
que tais atos se limitam à esfera eclesiástica 
interna e não produzem efeitos civis. 

 

                                                
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 – – Prog. Especial: I 
Conferência 
Missionária 

Dirigente da noite Dca. Kelen Dc. Luiz Dca. Izabel 

Pregador(a) da noite Dca. Izabel – – 

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

Oper. de multimídia.* Ver com a Bruna – – Aline 

Recepção Nasser Dc. Rafael Dc. João Artur Dc. Luiz 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Dca. Nícias 19h45: Luciana Moraes 20h00: Vanusa 

20h15: Rafaela 20h30: Aline 20h45: Ana Rosa 
*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 

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 

- Domingo Missionário 

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

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 

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). 

 


