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Ser Igreja (parte VI) 
Hoje vou apresentar a você mais duas características da igreja que serviam para distingui-

la no período dos “pais” da igreja. Em seguida iniciarei a apresentação das marcas que foram 
apontadas pelos reformadores. 

Católica é a terceira marca distintiva da igreja apontada pelos pais. Essa característica 
significa “abrangência total”, “mundial”, em contraste com o aspecto limitado da igreja local. É 
nesse sentido que o atributo está presente no credo apostólico: “creio [...] na santa Igreja 
católica”. Mas, pouco a pouco, esse sentido originário do termo foi se transformando, até 
chegar a ser sinônimo da igreja de Roma. Obviamente, isso é uma contradição: se é de Roma 
(ou romana) não pode ser católica (ou universal). 

A catolicidade da verdadeira igreja exprime o seu aspecto missionário. A genuína fé cristã 
já nasce com a visão voltada para todos os povos (conforme Atos 1:8). Foi Cirilo de Jerusalém 
quem bem definiu essa marca distintiva da igreja: “A Igreja é chamada ‘católica’ porque se 
estende por todo o mundo, de um extremo da Terra ao outro. E porque ensina completamente, 
e sem quaisquer omissões, todas as doutrinas que devem ser conhecidas da humanidade 
concernentes aos assuntos visíveis e invisíveis, terrestres e celestes; e porque congrega todos 
os tipos de pessoas – soberanos ou súditos, eruditos ou ignorantes – sob a influência da 
verdadeira piedade; e porque universalmente trata de todo tipo de pecado e o cura, seja 
cometido pela alma, seja pelo corpo [...]. Ela (a igreja) é a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, o 
Filho unigênito de Deus” (Catequese XVIII. Citado por Alister McGrath em The Christian Teology 
Reader, págs. 465-6). 

A igreja verdadeira e saudável, portanto, deve ser uma comunidade inclusivista, pronta 
para acolher aqueles que a procuram com singeleza de coração. Ela não deve fazer acepções de 
pessoas com base em critérios étnicos, sociais, econômicos, intelectuais, culturais ou quaisquer 
outras formas de preconceito. 

Finalmente, a verdadeira igreja deve ser apostólica, que é a quarta marca da era patrística. 
O que se pretende dizer com isso é que a igreja cristã deve estar fundamentada na doutrina dos 
apóstolos de Jesus Cristo (Atos 2:42). Apenas nesse sentido seria legítimo evocar a “sucessão 
apostólica”. Não se trata, portanto, de uma substituição do ofício apostólico ordenado, que 
demanda fidelidade absoluta e inquestionável dos fiéis; mas sim da continuidade da 
fundamentação da fé bíblica. Esta foi a recomendação do apóstolo Paulo ao jovem pastor 
Timóteo: “E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo 
transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros” (2ª Timóteo 2:2). 

É curioso notar que, no Brasil pós-moderno, algumas igrejas têm se autodenominado 
“apostólica” por seguirem seus líderes que se consagram “apóstolos”, numa verdadeira 
incoerência. Nos períodos posteriores à época apostólica, ninguém ousava evocar para si tal 
título. Os próprios pais da igreja entendiam claramente que apóstolos foram apenas aqueles 
chamados por Jesus e que o haviam visto ressurreto. Com certeza, quem hoje se denomina 
“apóstolo” age motivado mais por princípios mercadológicos e de marketing do que por 
princípios bíblicos e teológicos.   
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Os teólogos reformados do século XVI 
recepcionaram todas as marcas 
características da igreja esboçadas pelos pais. 
Ainda que Lutero tenha formulado uma lista 
mais extensa, serão mencionadas aqui apenas 
a correta ministração dos sacramentos 
(batismo e ceia) e a correta pregação da 
Palavra. Sobre essas marcas, diz Calvino: 
“Pois onde quer que vemos a Palavra de Deus 
ser sinceramente pregada e ouvida, onde 
[vemos] serem os sacramentos administrados 
segundo a instituição de Cristo, aí de modo 
nenhum se há de contestar está uma igreja de 
Deus” (As institutas, IV, I.9, 11, citado por 
CALDAS, 2008, p. 31). 

Na próxima semana, falaremos um 
pouco mais sobre o assunto. Até lá! 

Pr. Albert Iglésia 

 

Santa Ceia e Batismo 
No mês de agosto, a Santa Ceia será 
ministrada pelo pastor no terceiro domingo 
(20), ocasião em que também ocorrerá o 
batismo da irmã Mylena, durante o culto 
noturno. 
 

Sugestão de Leitura 
O líder que Deus usa: resgatando a liderança 
bíblica para a igreja no novo milênio (Russell 
P. Shedd, editora Vida Nova, 2000). Você sabe 
qual é o caráter do líder que Deus usa? Você 
sabe o que procurar nos líderes chamados ao 
ministério? Qual foi a prática da liderança de 
Jesus? Quais são os possíveis impedimentos à 
liderança efetiva? O que é uma liderança 
equilibrada? Você sabe quais são as 
recompensas da liderança? Essas e outras 
perguntas são alguns dos principais temas 
abordados pelo Dr. Shedd. Ele usa de sua rica 
experiência para discorrer sobre esses temas 
de forma estimulante e desafiador. 
Certamente, pastores, leigos e futuros líderes 
se beneficiarão ricamente na leitura desse 
livro. 

Limpeza 
A Diretoria da igreja está conversando com a 
firma contratada no intuito de ajustar alguns 
procedimentos para melhorar a limpeza das 
nossas instalações. 
 

ARCCA 
Nosso presidente regional, Pr. José Cláudio 
(IEC Nova Venécia), convoca-nos para a 
realização da assembleia regional e do culto 
em celebração pelos 162 anos de 
congregacionalismo no Brasil, no dia 19 de 
agosto, nesta igreja. Eis a programação: 

 9h00: Café da Manhã 

 9h45: Culto Devocional 
 Direção: Pr. José Cláudio 
 Louvor: IEC Nova Venécia/IEC São 

Mateus 
 Reflexão Bíblica: Pr. José Cláudio 

 10h45: Reunião dos Pastores e dos 
Departamentos 

 12h00: Almoço 

 13h15: Devocional e Plenária 
 Direção: Pr. José Cláudio 
 Louvor: CM Aracruz/IEC Linhares 
 Reflexão Bíblica: Pr. Albert Iglésia 

 15h30: Café da Tarde 

 17h00: Culto em Celebração pelos 162 
Anos de Congregacionalismo no Brasil 
 Direção: Pr. Ricardo Barreto 
 Louvor: IEC Soteco/IEC Vale Encantado 
 Reflexão Bíblica: Pr. Arão Lobato 
 Consideração Finais: Pr. José Cláudio 

Observação: no dia do evento, serão 
cobrados R$ 15,00 de cada participante para 
custeio das refeições. 
 

Mãos à Obra 
Em virtude do exposto acima e para não 
sobrecarregar ninguém, o pastor solicita que 
haja uma divisão de tarefas no dia 19/8: 

 União de Homens:  responsável  pelo  café  
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da manhã. 

 União Feminina: responsável pelo almoço. 

 Uniões de Jovens e Adolescentes: 
responsáveis pelo café da tarde. 

 Luciana Moraes e Paula: contato com a IEC 
Vale Encantado para combinar as 
participações durante o momento de 
louvor no culto às 17h. 

 Carlinhos e Gilmar: sonorização. 

 Bruna: multimídia. 
 

Noite de Talentos 
Está se aproximando! Organizado pelo DMU, 
o evento ocorrerá no próximo dia 26. 
Informe-se com a Luciana Moraes. 
 

Motivos de Oração 
 Por arrependimento, conversão e 

santificação. 
 Pelas evidências dos frutos do Espírito em 

nossas vidas. 
 Pela próxima reunião da ARCCA, que será 

sediada nesta igreja. 
 Pelo culto de celebração dos 162 anos do 

congregacionalismo no Brasil. 
 Pela saúde da nossa irmã Jacqueline, que 

compartilhou sua debilidade no grupo da 
igreja na semana passada. 

 Pela saúde do Pr. Sérgio Henrique, da IEC 
Florianópolis (SC) 

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

 Pela saúde do Pr. Hilário José, da IEC 
Brasília (DF). 

 

Nossas Leis e Doutrinas 

Estatuto da IEC em Soteco1 

Art. 14 – São direitos dos membros em geral: 

I – a inviolabilidade da vida privada, conforme 
definido no art. 21 do Código Civil; 

II – o recebimento de orientação e assistência 
espiritual; 

III – a participação dos cultos e demais 
atividades da IGREJA, respeitado o caráter 
privativo de certos atos, encontros ou 
reuniões que não sejam públicos; 

IV – recebimento da cópia do estatuto, 
regimento interno (caso haja) e dos 28 artigos 
da Breve Exposição das Doutrinas 
Fundamentais do Cristianismo. 

Parágrafo único – Nenhum membro que for 
desligado da IGREJA terá direito patrimonial, 
econômico ou financeiro sobre ela, ou 
qualquer participação em seus bens. 

Art. 15 – Os membros votantes, além dos 
direitos especificados no artigo 14, têm 
especificamente os seguintes direitos: 

I – tomar parte na Assembleia Geral da 
IGREJA; 

II – votar, ser votado, receber cargos ou 
funções, bem como credenciamento por 
nomeação do Presidente da Assembleia Geral 
da IGREJA. 

Art. 16 – São deveres dos membros em geral: 

I – cumprir o presente estatuto e acatar as 
decisões da Assembleia Geral da IGREJA; 

II – empregar seus talentos, ou seja, dons 
naturais e carismáticos, segundo estritas 
orientações bíblicas, visando ao bem da 
Causa, à glória de Deus e ao atendimento dos 
interesses materiais e espirituais do próximo; 

III – contribuir, para a manutenção da Causa, 
com dízimos e ofertas, de acordo com os 
preceitos bíblicos respectivos; 

IV – frequentar regularmente as reuniões e 
outras atividades da IGREJA, sob pena da 
configuração de abandono à mesma, 
conforme estatuído no Capítulo VII desse 
estatuto, que trata do Processo Disciplinar. 

 

 
 

                                                 
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 Ana Lúcia Luciana Moraes Dca. Izabel Cloves 

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.* Bruna – – Paulo 

Recepção Eduardo Tomazini Bráulio Azarcon Dc. Rafael 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

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

20h15: Dc. Luiz 20h30: Dc. João Artur 20h45: Cloves 
*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 

Agosto 

3 – Projeto Nílson Braga (término) 

7 a 11 19h30 Semana de Oração 

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

17h Culto em celebração ao aniversário da denominação (resp.: ARCCA) 

20 

9h Assembleia Geral Ordinária 

18h Culto com Santa Ceia e Batismo 

- Domingo Missionário 

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

Setembro 

1º - Dia de Vocações 

3 19h30 Culto com Santa Ceia 

4 a 8 19h3 Semana de Oração 

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

9 19h Aniversário da Bárbara (salão anexo) 

10 12h Almoço (resp.: UAF) 
 

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 

1 Scharlene 

6 João Pedro 

8 
Wanderson e Scharlene (casamento) 
Pedro Rosa 

13 Gilmar e Luciana Soares (casamento) 

15 Dc. Luiz e Ana Rosa (casamento) 

16 Gabriel 

18 Mary Ellen 

23 Bárbara 

  
  

(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: (61) 99271-0472 (Claro e 
WhatsApp); (27) 99781-8387 (Vivo). 

 


