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Ser Igreja (parte IX) 

Voltemos a falar sobre o problema na ênfase no crescimento numérico em detrimento 
do crescimento integral da igreja. 

Escrevendo sobre crescimento relevante da igreja brasileira, o pastor Álvaro Trindade (in 
Lutando pela igreja: reflexões e configurações de uma igreja relevante para o século 21, 
2012, págs. 9-10) afirma que os evangélicos de fato ganharam visibilidade, atualmente 
ocupam a mídia e representam uma enorme fatia do mercado consumidor. Politicamente, já 
são considerados pela sociedade como um grupo que pode vir a ser um dos mais influentes do 
Brasil. Entretanto o autor demonstra preocupação com esse tipo de crescimento atrofiado e 
questiona: “Em que medida o nosso crescimento pode se tornar um problema? Podemos ser 
um número tão grande e, ainda assim, causar um impacto mínimo e até negativo em nossa 
sociedade? Pode o crescimento ser irrelevante, ou pior, tornar-se um problema e até um 
tormento?”. 

O desejo de crescer a qualquer preço intensifica a febre do crescimento numérico. 
Muitos pastores estão sendo avaliados pela quantidade de membros de suas igrejas. Há 
ministros que são valorizados conforme o orçamento mensal de suas congregações. A 
suntuosidade dos templos também é outro fator que influencia a classificação de alguns 
ministérios. Certamente nada disso pode ser chamado de crescimento saudável. 

O contraponto entre a realidade atual da igreja brasileira e as estatísticas que apontam 
para o crescimento numérico dela pode ser explicado a partir das palavras de Ariovaldo 
Ramos (in Lutando pela igreja: reflexões e configurações de uma igreja relevante para o 
século 21, 2012, pág. 38), que acredita que a igreja cresce porque vive a colheita, mas não se 
dá conta da responsabilidade que o momento exige: o avivamento. “Nossa geração está sendo 
caracterizada pela ascensão de maus pastores (...). Há, entre nós, os que têm vendido suas 
ovelhas a políticos por preço, que, independentemente do valor absoluto, é sempre por trinta 
moedas. Temos facilitado o evangelho, de modo que nossos filhos na fé correm o risco de ir 
para um inferno ainda pior, caso isso fosse possível. Trocamos a humildade de ser ovelhas 
para o matadouro por títulos que nos conferem status abomináveis a Deus; trocamos a 
humildade do cordeiro pela glória do lobo. A igreja evangélica brasileira está sendo alvo de 
várias tentativas de golpe, e não pode capitular à ganância dos maus pastores que veem nela 
um trampolim para a riqueza, para a fama e para o poder; à ganância dos que nela veem um 
mercado a ser desenvolvido e explorado.”, argumenta o autor. 

Ariovaldo explica que colheita e avivamento podem ocorrer simultânea ou 
distintamente; entretanto não são a mesma coisa. “A colheita é resultado da atuação do 
Espírito Santo na sociedade em geral, despertando-a para Deus e nela provocando busca e 
anseios de ordem espiritual”. Mas o “avivamento é resultado da atuação do mesmo Espírito 
na igreja, nela provocando consciência, arrependimento e retorno à prática das boas obras” 
(pág. 39). Apesar dos benefícios advindos com o avivamento, o teólogo acredita que a igreja 
não precisasse dele, pois a necessidade de avivamento pressupõe infidelidade a Deus.  
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Para sustentar que o Brasil está vivendo 
a fase da colheita, ele usa o texto de João 
4:1-38, em que percebe as seguintes 
características: a) o Espírito Santo cruzando 
fronteiras e trabalhando no coração da 
sociedade circunstante à igreja; b) o Espírito 
Santo quebrando barreiras culturais; c) o 
Espírito Santo chamando a atenção de um 
povo por meio da transcendência; d) o 
Espírito Santo conscientizando o ser humano 
de sua incompletude; e) o Espírito Santo 
levando as pessoas a questionarem a 
veracidade de suas crenças; f) o Espírito 
Santo chamando a atenção da sociedade 
para as demandas de Deus e para a 
exclusividade de Jesus Cristo; g) o Espírito 
Santo levando as pessoas a se encontrarem 
com o evangelho e a irradiarem sua 
mensagem a todos com quantos eles se 
encontram. Contudo, nesse mesmo texto, 
Jesus salienta que, nessa colheita, um é o 
semeador e outro é o ceifeiro; e que a 
colheita é resultado do trabalho do primeiro, 
e não do segundo. Assim sendo, Ariovaldo 
(pág. 46) conclui que “Caberia ao ceifeiro [a 
igreja pós-moderna] em vez do triunfalismo 
ufanista, a gratidão a Deus pelos semeadores 
e pelos frutos, assumindo, a exemplo de 
Cristo, a atitude humilde que, diante do 
sucesso da colheita, proclama: A minha 
comida é fazer a vontade daquele que me 
enviou e completar a sua obra; [...] para que 
se alegram juntos o que semeia e o que 
colhe”. 

Na próxima semana, abordarei o 
crescimento numérico das igrejas 
pentecostais. 

Que Deus o abençoe! 
Pr. Albert Iglésia 

 
Santa Ceia 
No próximo domingo, no culto noturno. A 
Dca. Níceas e a Dca. Regina ficam 
responsáveis pela preparação da mesa. 

Escalas 
Caso você queira participar de alguma escala 
publicada semanalmente no boletim e 
contribuir com seus dons e talentos, 
converse com as secretárias.  
 

UAF 
Avisa que hoje haverá reunião às 18h, para 
estudo da Palavra de Deus e fortalecimento 
da comunhão entre as irmãs. Compareça! 
 

Assembleia de Membros 
Ocorrerá hoje, às 09h, conforme convocação 
feita na última assembleia. A pauta está 
fixada no quadro de avisos da igreja. Os 
membros votantes são convocados a 
participar. As ausências devem ser 
justificadas para não caracterizarem falta. 
 

Almoço UAF 
Organizado pela UAF, será no dia 10/09, a 
partir das 12h. Os tíquetes podem ser 
adquiridos com a diretoria da UAF por R$ 
10,00. Cardápio: arroz, feijão tropeiro, 
maionese e pernil ou frango. O valor inclui 
refrigerante! 
 

Noite de Talentos 
Foi uma bênção! Ontem aconteceu a Noite 
de Talentos organizada pelo DM, envolvendo 
toda a igreja. Nossos cumprimentos aos 
organizadores e a todos os participantes. 
Que venham outros encontros como esse! 
 

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 enfermos. 
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã DET – – DET 

Dirigente da noite Dc. Luiz Ladário Dca. Izabel Luciana Moraes 

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

Oper. de som* Paulo B./Lucas S. Matheus Matheus Carlinhos 

Oper. de multimídia.* Aline – – Paula 

Recepção Dc. João Artur Cloves Pb. Pedro Júnior Bráulio 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Ana Lúcia 19h45: Rafaela 20h00: Dca. Kelen 

20h15: Sidneia 20h30: Vanusa 20h45: Lisy Anne 
 

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 

Agosto 

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

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

20 

9h Assembleias Gerais Ordinária e Especial 

18h Culto com Santa Ceia e Batismo 

- Domingo Missionário 

26 19h30 Noite de Talentos (resp.: Departamento de Música) 

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) 

17 - Domingo Missionário 

Outubro 1º 19h30 Culto com Santa Ceia 

 
ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 

1° Scharlene 

6 João Pedro 

8 Pedro Rosa 

15 Dc. Luiz e Ana Rosa (casamento) 

16 Gabriel 

18 Mary Ellen 

26 
Bárbara 

Gilmar e Luciana Soares (Casamento) 
  

 
 

(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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