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Ser Igreja (parte XI) 

Retomando os desafios do segmento pentecostal em meio ao espantoso crescimento 
numérico das igrejas evangélicas, aponto hoje o terceiro e o quarto desafio, segundo o pastor 
e sociólogo Ricardo Bitun. 

O terceiro desafio tem a ver com o libertar-se do deus-mercado, o qual garante trocas, 
negócios, barganhas, circulação de bens e mercadorias e muito dinheiro e prestígio aos seus 
adoradores. Nessa relação, “Negocia-se o que se tem – bíblias, pregações, orações, 
intermediação de cura divina, realização de milagres. A preços módicos. Uma tarifa única para 
o ‘disk-oração’. A ‘Rua dos crentes’, onde se vende sem nota e se comercializa cheque sem 
fundos. A ‘cura divina’ na igreja com maior poder e melhor eficácia. As ‘caravanas para Israel’. 
Os cobiçados ‘cruzeiros marítimos’, com a presença de nomes famosos, de preferência líderes 
que critiquem essas iniciativas tornando-se paradoxos existenciais, ora desejando as benesses 
do mercado, ora odiando a onerosidade de seu alto preço” (Lutando pela igreja: reflexões e 
configurações de uma igreja relevante para o século 21, págs. 170 e 171). 

Finalmente, Bitun aponta o quarto desafio: mortificar a ambição personalista. Numa 
espécie de “concorrência espiritual”, alguns líderes veem o outro como seus concorrentes 
numa acirrada disputa pelas multidões. Como num jogo de futebol, o que importa é a vitória, 
mesmo em detrimento da derrota do outro. Se a partida termina empatada, quase sempre o 
espetáculo não agrada aos dois lados, nem à torcida que a tudo assiste. Na busca por uma 
projeção cada vez maior, alguns líderes constroem seus próprios impérios. Muitas vezes, tudo 
isso parece ser fruto da ambição do homem, que tenta “erigir grandes construções para 
perpetuar seu nome e marcar a história pela sua obra: ‘Disseram mais: Vamos edificar uma 
cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome, para 
que não sejamos espalhados pela face de toda a terra’ [Gn 11:4]” (Lutando pela igreja: 
reflexões e configurações de uma igreja relevante para o século 21, pág. 172). 

Diante de tudo isso, é preciso admitir que o crescimento da igreja deve ser, antes de 
tudo, integral, ou seja, bíblico e teológico. Senão o resultado torna-se uma monstruosidade. 
Uma proposta bem elaborada sobre o crescimento integral da igreja evangélica foi 
apresentada pelo teólogo porto-riquenho Orlando Costas (1942-1987), que apontou três 
qualidades (fidelidade, espiritualidade e encarnação) e quatro dimensões (crescimento 
numérico, orgânico, conceitual e diaconal) pertinentes a esse tipo de crescimento. 

Quanto às qualidades do crescimento integral, Costas explica que “A espiritualidade tem 
a ver com a presença e operação dinâmica do Espírito Santo no crescimento da igreja: se o 
crescimento responde à inspiração e motivação do Espírito e reflete seus frutos. Por 
encarnação se entende o enraizar histórico de Jesus Cristo na dor e nas aflições da 
humanidade e seu impacto no processo de crescimento da igreja. Em outras palavras, até que 
ponto a igreja está experimentando um crescimento que reflete a compreensão, o 
compromisso e a presença de Cristo entre as multidões desamparadas e dispersas? Por 
último, a fidelidade tem a ver com a coerência entre a ação da igreja e os propósitos de Deus 
para seu povo. Posto de outra  forma,  
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em que medida responde o crescimento que 
está experimentando a igreja às ações de 
Deus na Bíblia e seus desígnios na história?” 
(citado por CALDAS, 2007, pág. 68). 

Sobre as dimensões do crescimento, 
Costas assevera que “As qualidades 
anteriores se correlacionam no modelo com 
quatro dimensões que se depreendem da 
realidade da igreja como comunidade de fé. 
Visto que a igreja é uma comunidade em 
caminho rumo ao reino de Deus, atenta à 
Palavra de Deus, que vive na comunhão de 
seus membros e está a serviço da 
humanidade, seu crescimento deve apontar 
em quatro direções: até a reprodução de 
seus membros, o desenvolvimento de sua 
vida orgânica, o aprofundamento na reflexão 
da fé e o serviço eficaz no mundo. É assim 
como falamos de quatro dimensões: 
numérica, orgânica, conceitual e diaconal” 
(citado por CALDAS, 2007, pág. 69). 

Na próxima semana, falarei mais sobre 

as quatro dimensões de crescimento integral 

da igreja. Até lá! 

Pr. Albert Iglésia (IEC Brasília) 
 

Coral 
A irmã Luciana informa que o ensaio do Coral 
continua ocorrendo todas as quartas-feiras 
após a reunião de oração. 
 

 

Almoço UAF 
Organizado pela UAF, será no dia 17/09, às 
12h. Os tíquetes podem ser adquiridos com a 
diretoria da UAF por R$ 10,00. A venda será 
somente até hoje! Cardápio: Feijão tropeiro, 
arroz, salada de maionese, carne de porco ou 
frango. O valor inclui refrigerante! 

 
 

Ausência 
Nos dias 8, 9 e 10 de setembro o Pb. Pedro 
Júnior estará em viagem à Minas Gerais em 
visita ao seu tio “Soarim” que se encontra 
enfermo. 
 

Dca. Níceas e Dc. João Artur 
Ficam responsáveis pela igreja durante a 
ausência do Pb. Pedro Júnior. 
 

Departamento Infantil 
Os preparativos para o Culto Infantil estão a 
todo vapor! Mary pede que os pais tragam 
seus filhos para o ensaio que acontece todo 
sábado às 15h, no templo. 
 

Motivos de Oração 
 Por arrependimento, conversão e 

santificação. 
 Pelas evidências dos frutos do Espírito em 

nossas vidas. 
 Para que Deus proteja a população do 

surto de meningite que tem atingido as 
escolas da grande Vitória. 

 Pela fidelidade dos irmãos nos dízimos e 
nas ofertas. 

 Pelos que enfrentam problemas de saúde. 
 Pela família do Pb. Cabral e de sua filha 

Ivete.  
 Pelos Oficiais, Diretoria, Departamentos e 

Uniões da nossa igreja. 
 Viagem Pb. Pedro Júnior e pela saúde do 

seu tio. 
 Pela saúde da nossa irmã Christiane 

Tomazini e de sua família. 
 Pela vida espiritual dos jovens e 

adolescentes da igreja. 
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã DET – – DET 

Dirigente da noite Dc. Rafael – – Tânia Lopes 

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

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

Oper. de multimídia.* Paulo Bonates – – Aline 

Recepção Mylena   Rafaela 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Dca. Regina 19h45: Dca. Níceas 20h00: Dca. João Artur 

20h15: Lisy Anne 20h30: Vanusa 20h45: Dc. Luiz 
*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 as secretárias caso queira reservar uma data especial) 

Mês Dia Horário Evento 

Setembro 

1º - Dia de Vocações 

3 19h30 Culto com Santa Ceia 

4 a 8 19h30 Semana de Oração 

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

9 19h Aniversário da Bárbara (salão anexo) 

17 
12h Almoço (resp.: UAF) 

- Domingo Missionário 

Outubro 

1º 19h30 Culto com Santa Ceia 

2 - Dia do Pastor Congregacional 

2-6 19h30 Semana de Oração 

7 16h Reunião de oficiais 

12 - Dia da Criança 

15 

- Dia do Professor 

- Domingo de missões 

9h Assembleia geral ordinária 
 

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO 

1° 
Rafaela 

Margarida 

2 Armezinda 

5 Vanuza 

6 Dca. Maria Izabel 

13 Tânia Lopes 

15 Ana Rosa 

19 Sidneia 

26 André 

28 Ana Lúcia 

   

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

 

OFICIAIS ECLESIÁSTICOS 
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 
Diretor Administrativo: Dc. Luiz Bermudes;  
Vice-Diretor Administrativo: Ladário Higino;  

Tesoureiro: Rafael Albuquerque;  
Secretárias: Bruna Lopes e Paula Andrade. 

Telefones do Pb. Pedro Júnior: (27) 3062-9953; 
(27) 99913-1168 (Vivo e WhatsApp). 
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