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Boletim Dominical nº 35/17, de 17 de setembro de 2017. Pastoral 

Ser Igreja (parte XII) 

Hoje vou apresentar a tese de Costas sobre as quatro dimensões do crescimento integral 
da igreja. Obviamente, ela é mais bem explicitada por meio de suas próprias palavras. Tentar 
resumi-la é um risco, pois esvaziará substancialmente seu importante conteúdo. Portanto é 
mais apropriado reproduzi-la aqui (Dimensiones del Crescimento Integral de la Iglesia, págs. 
13-14, citado por CALDAS, 2007, págs. 69 a 71): 

“Por crescimento numérico entendemos a reprodução que experimenta o povo de Deus 
ao proclamar o evangelho e chamar homens e mulheres ao arrependimento de seus pecados 
e à fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas; ao incorporar aos (sic) que 
respondem afirmativamente a uma comunidade local de crentes; e ao inseri-los na luta do 
reino de Deus contra as hostes do mal. Essa dimensão é parte fundamental do ser da igreja. 
Necessita (sic) novos tecidos para manter-se viva. Daí a necessidade de uma contínua 
reprodução celular. Ademais, como povo em marcha não poderá chegar a sua meta até que 
toda a humanidade tenha tido uma oportunidade razoável de escutar e responder ao 
evangelho. 

Designamos crescimento orgânico o desenvolvimento interno da comunidade de fé. Tem 
a ver com o sistema de relações entre os membros: sua forma de governo, sua estrutura 
financeira, sua liderança, o tipo de atividades em que investe seu tempo e recursos, e sua 
celebração cultural. Como um organismo vital, a igreja não pode contentar-se com a mera 
reprodução de suas células. Tem que preocupar-se pelo (sic) bom funcionamento de todas as 
partes que conformam seus sistemas de vida. Estas têm que ser fortalecidas, cuidadas, 
estimuladas e bem coordenadas para que o corpo possa funcionar adequadamente, para que 
o labor reprodutivo não seja desperdiçado e possa chegar à sua meta final. A dimensão 
orgânica tem a ver com questões de cultura e contextualização, formação e mordomia, 
comunhão e celebração. Confronta-nos com a necessidade que tem a igreja de ser uma 
comunidade autóctone, nativa, que forma a seus membros, administra seu tempo, talentos e 
recursos, fomenta a comunhão dos fiéis entre si e com seu Deus, celebra sua fé na linguagem 
do povo do qual é parte, incorporando criticamente seus símbolos, criações e valores, e 
identificando-se com sua situação histórica e social. 

Por crescimento conceitual nos referimos à expansão na inteligência da fé: o grau de 
consciência que a comunidade eclesial tem com respeito à sua existência e razão de ser, sua 
compreensão do mundo que a rodeia. Essa dimensão dá à igreja firmeza intelectual para 
enfrentar a todo vento de doutrina, e capacidade crítica para evitar a fossilização e garantir a 
criatividade evangelizadora, orgânica e ética. A dimensão conceitual abarca a esfera lógica e 
psicossocial da vida. Acentua a necessidade que a igreja tem de pensar a fé crítica e 
reverentemente, ao calor da Palavra e da oração, e de avaliar honesta e conscientemente, à 
luz da fé e da realidade concreta, as imagens que tem forjado de si mesma, de sua missão e de 
seu mundo. 
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Por último, entendemos por crescimento diaconal a intensidade do serviço que a igreja rende 
ao mundo como mostra concreta do amor redentor de Deus.  Essa dimensão abarca o impacto 
que tem o ministério reconciliador da igreja no mundo; o grau de participação na vida, 
conflitos, temores e esperanças da sociedade; à medida em (sic) que seu serviço ajuda a aliviar 
a dor humana e a transformar as condições sociais que têm condenado milhões de homens, 
mulheres e crianças à pobreza. Sem essa dimensão a igreja perde sua autenticidade e 
credibilidade, visto que somente na medida em que (sic) consiga dar visibilidade e concreção à 
sua vocação de amor e serviço pode esperar ser escutada e respeitada. Por sua vez, a 
dimensão diaconal está relacionada com o aspecto ético da igreja e sua missão. Tem a ver 
com seu papel como comunidade ao serviço dos outros e seu consequente envolvimento nos 
problemas e nas lutas coletivas e estruturais da sociedade. 
Que Deus o abençoe, prezado leitor! 

Pr. Albert Iglésia (IEC Brasília)  
 
 

Coral 
Irmã Luciana informa sobre o ensaio do Coral 
que acontecerá todas as quartas-feiras após 
a reunião de oração. 
 

União Auxiliadora Feminina 
Agradece a todos que colaboram com o 
almoço deste domingo. A confraternização 
da UAF no final do ano, na Confeitaria Monte 
Líbano, em Vitória, está cada vez mais 
próxima. 
 

Noite de Talentos 
A programação não parou somente neste 
dia! Daremos continuidade às apresentações 
conforme sorteio realizado na Noite de 
Talentos. Seguem então as datas e escalas de 
apresentações para os meses de Setembro e 
Outubro: 
17/09: Iran; 
24/09: Guilherme; 
01/10: Coreografia (crianças); 
08/10: Pb. Pedro Júnior e família; 
15/10: Nicoly e Barbara; 
22/10: Mylena; 
29/10: Eduardo Garcia e Aline. 

Assembleia de Membros 
No dia 09/09, o Pb. Pedro Júnior convocou 
uma assembleia extraordinária para o dia 
24/09, todos os membros para a aprovação 
das atas das últimas assembleias e a 
comissão apresentará a definição do assunto 
que ficou em aberto na última assembleia 
sobre o retiro da Semana Santa. A pauta está 
fixada no quadro de avisos da igreja. Os 
membros que não puderem participar 
devem justificar suas ausências, para não 
caracterizar falta. 
 

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. 
 Pela fidelidade dos irmãos nos dízimos e 

nas ofertas. 
 Pelos que enfrentam problemas de saúde.  
 Pelos Oficiais, Diretoria, Departamentos e 

Uniões da nossa igreja. 
 Pela saúde da nossa irmã Christiane 

Tomazini e sua família. 
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã DET – – Assembleia/DET 

Dirigente da noite Tânia Lopes – – Tânia Lopes 

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

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

Oper. de multimídia.* Bruna – – Paula 

Recepção Rafaela Cloves Dc. Rafael Mylena 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Jacqueline 19h45: Aline 20h00: Azarcon 

20h15: Mylena 20h30:Dc. Luiz Bermudes 20h45: Marizinha 
*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). 

 


