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Ser Igreja (parte VII) 

Retomando o assunto que encerrou a pastoral do boletim da semana anterior, vamos 
discorrer com mais detalhes sobre duas marcas da igreja recepcionadas pelos teólogos 
reformados do século XVI: a correta ministração dos sacramentos e a correta pregação da 
Palavra. 

Basicamente, os sacramentos devem ser entendidos como ordenanças instituídas por 
Cristo, simbólicos quanto à própria natureza, meios de confirmar e fortalecer a fé dos que os 
recebem e de promover a unidade do corpo de Cristo. Sobre eles ainda prossegue Calvino: “Os 
sacramentos são instituídos por Deus para que sejam exercícios de nossa fé, tanto diante de 
Deus quanto dos homens. Diante de Deus eles certamente exercitam nossa fé quando a 
confirmam na verdade de Deus [...] os sacramentos exercitam a nossa fé diante dos homens 
quando a fé resulta em reconhecimento público e é incitada a render louvores ao Senhor” 
(Instrução na fé, pág. 73, citado por CALDAS, 2008, pág. 33). 

De acordo com McGrath (2005, pág. 578), um dos elementos essenciais para definir um 
sacramento é “A autorização para simbolizar o que se deseja. Em outras palavras, deve existir 
um bom motivo para crer que o sinal em questão esteja autorizado a representar a realidade 
espiritual para a qual ele aponta. Um exemplo dessa ‘autorização’ – na verdade, o exemplo 
máximo – encontra-se no fato de o sacramento ter sido instituído pelas mãos de Jesus Cristo”. 

Isso ajuda a entender por que os reformadores rejeitaram a tradição medieval romana, 
que indicava sete sacramentos: batismo, crisma (ou confirmação), eucaristia, penitência, 
extrema-unção (ou unção dos enfermos), ordenação e matrimônio. Lutero também rejeitou o 
ensino romano sobre a autoridade espiritual do ministro celebrante. Para o reformador, não se 
deve confiar no poder de quem ministra o sacramento, mas sim no ensino da Palavra de Deus. 

Outra marca acrescentada pelos reformadores da igreja é a pregação da Palavra, que pode 
tornar uma igreja realmente saudável. Após um período de acentuado declínio na Idade Média, 
a pregação voltou a ocupar um lugar central na atividade da igreja e no culto cristão com o 
surgimento do protestantismo. Pregador apaixonado e eloquente, Martinho Lutero retomou o 
antigo método de pregação expositiva. Ulrico Zuínglio começou a pregar o Evangelho de 
Mateus, capítulo por capítulo. João Ecolampádio incitou os pregadores a optarem pela exegese 
histórico-gramatical e a abandonarem a exegese alegórica. Mestre na arte da interpretação 
bíblica, Calvino pregou sermões simples, claros e instrutivos. 

Na teologia reformada sobre a pregação, o Espírito Santo é o verdadeiro intérprete das 
Escrituras e quem concede a ela poder. Sem ele, os sermões são vazios e ineficazes, por mais 
eloquentes que sejam. A pregação, portanto, é um ato humano que não possui nenhuma 
eficácia em si mesma, salvo quando Deus escolhe a pregação. Então, ela certamente se torna o 
poder de Deus para a salvação. 

Devido à importância da Palavra, a pregação se tornou o principal elemento do culto refor-   
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mado, ao lado da ministração dos 
sacramentos. A pregação se caracterizava por 
ser bíblica, expositiva, doutrinária e prática. A 
fiel exposição das Escrituras foi considerada a 
proeminente “marca da igreja”. 

No próximo domingo, vamos entrar no 
crescimento da igreja. Começaremos a 
identificar alguns problemas na atual ênfase 
no crescimento numérico em detrimento do 
crescimento integral que toda igreja deveria 
almejar. 

Tenha uma ótima semana, estimado 
leitor! 

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 
Piedade e paixão: a vida do ministro é a vida 
do seu ministério (Hernandes Dias Lopes, 
editora Candeia, 2002). Em dias em que o que 
mais vale é o show, a diversão, a satisfação 
pessoal; em tempos quando o homem-show 
é valorizado acima de tudo, o reverendo 
Hernandes Dias Lopes vem nos lembrar que o 
pregador é o modelo que a congregação 
segue. O pregador não é um orador que 
convence pela retórica, mas um líder que 
conduz o povo com o exemplo de sua vida. Ao 
concluir essa obra, o pastor Hernandes afirma 
que “a nossa maior necessidade é de uma 
profunda restauração espiritual na vida de 
pastores e pregadores”. Segundo ele, é 
necessário “que os pastores voltem ao seu 
primeiro amor, restaurem o altar da vida 
devocional, deixem de lado as coisas urgentes 
e comecem a gastar tempo com o que é 
importante”, consagrando-se à oração e à 
palavra. E alerta que  os  crentes  não  apenas  

recebam instrução de seus pastores, mas 
também intercedam incansavelmente por 
eles”, amando-os, assistindo-lhes, 
encorajando-os e obedecendo-lhes, “para 
que [os pastores] não façam a obra de Deus 
gemendo” (pág. 71). 
 

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 
 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: 
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 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. 
 
UHEC 
Nossos irmãos estão se reunindo aos 
domingos, às 18h30, para orar uns pelos 
outros e compartilhar a Palavra de Deus. Que 
tal se você se juntar a eles? 
 
UAF 
Nossas irmãs avisam que hoje haverá cantina 
após o culto. 
 

Semana de Oração 
Amanhã, às 19h30, começará mais uma 
semana de oração no templo. Pense nisto: “A 
igreja que não se dobra diante de Deus em 
oração, não tem condições de se levantar 
diante dos homens”. Eis a escala de direção: 
Nasser (2ª); Eduardo Tomazini (3ª); Pb. Pedro 
Júnior (4ª); Luciana Moraes (5ª); Paula (6ª). 
Eis a escala de porteiros: José Francisco (2ª); 
Cloves (3ª); Ladário (4ª); Dc. João Artur (5ª); 
Dc. Luiz (6ª). 
 

Noite de Talentos 
Está se aproximando! Organizado pelo DMU, 
o evento ocorrerá no próximo dia 26. 
Informe-se com a Luciana Moraes. 
 
Assembleia de Membros 
Está se aproximando. Se você tem algum 
assunto que gostaria de discutir com a igreja, 
encaminhe-o até o dia 13 por meio do pastor 

ou de algum oficial, para que seja relacionado 
na pauta. No dia 20, teremos uma de caráter 
ordinário e, logo em seguida, outra de caráter 
especial. Os membros votantes são 
convocados a participar de ambas. As 
ausências devem ser justificadas para não 
caracterizarem falta. 
 

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 fidelidade dos irmãos nos dízimos e 

nas ofertas. 
 Pela saúde da Dª Teresa, da IEC de Vicente 

de Carvalho (RJ), que deverá ser operada 
em setembro. 

 

Nossas Leis e Doutrinas 

Estatuto da IEC em Soteco1 

Art. 17 – São deveres dos membros votantes: 
I – frequentar regularmente a Assembleia 
Geral da IGREJA, sob pena de sujeitar-se à 
prescrição do inciso IV do art. 19; 
II – encarregar-se, com esmero, das 
incumbências que lhe forem atribuídas por 
nomeação do pastor ou substituto legal por 
Assembleia Geral, sob pena de destituição do 
cargo ou função que esteja exercendo, na 
forma dos incisos II e III do art. 19; 
III – comportar-se de forma disciplinada e 
ética nas Assembleias Gerais da IGREJA, 
acatando a decisão da maioria, ainda que esta 
não se conforme com seu ponto de vista e 
posicionamento, sob pena de ser convidado a 
se retirar da sala de sessões (...). 

 

                                                 
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 Cloves Pb. Pedro Júnior Paula Ladário 

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.* Aline – – Bruna 
Recepção Dc. Rafael Ladário Dc. Luiz Bráulio 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Dca. Regina 19h45: Ladário 20h00: Dca. Nícias 
20h15: Marina 20h30: Luciana Moraes 20h45: Maria Catrinque 

*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 

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 Assembleias Gerais Ordinária e Especial 

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) 

17 - Domingo Missionário 
 

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 

1° Scharlene 

6 João Pedro 

8 
Wanderson e Scharlene (casamento) 

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 

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). 

 


