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Ser Igreja (parte II) 
O senso comum muitas vezes dificulta a compreensão adequada do conceito de igreja, por 

isso deve ficar bem claro que igreja “não é o agrupamento de pessoas perfeitas, mas a reunião 
de pecadores salvos pela graça de Deus. Não são salvos porque deixaram de pecar, nem 
deixaram de pecar porque foram salvos. Para muitos, contudo, o que sobressai é o fato de ainda 
serem pecadores” (CALDAS, 2007:11). 

Ninguém melhor do que o apóstolo João escreveu de forma tão elucidativa essa realidade: 
“Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em 
nós” (1 Jo 1:8). Isso deveria arrefecer os ânimos daqueles que, decepcionados por perceberem 
problemas numa igreja local, não se fixam e não se desenvolvem em igreja nenhuma. 
Seguramente, num ajuntamento de pessoas, existe joio e trigo. Apesar de serem parecidos, 
diferem-se um do outro pela natureza. Caldas (2007:11) entende que “Isso explica o caráter 
paradoxal da Igreja ao longo dos séculos: ao mesmo tempo que é responsável por denunciar o 
mal e a injustiça e por prestar serviços humanitários, também é acusada de ser violenta e de 
cometer erros crassos”. 

Dizer que a igreja também não é um templo, ou uma construção, já se torna repetitivo em 
virtude do que já foi exposto até aqui. Então, deve-se assegurar que ninguém pense ainda que 
igreja é uma espécie de clube social, show ou evento gospel, pois a Bíblia não homologa esses 
tipos de conceitos. 

Na pós-modernidade, a busca da própria felicidade, da autoafirmação e da realização 
pessoal desconsidera as necessidades mais básicas do ser humano, a importância dos 
relacionamentos interpessoais e as virtudes éticas e morais. Isso impulsiona diversas pessoas a 
procurar uma reunião feita em algum dia da semana, onde possam ficar sentadas num auditório 
bem confortável e cantar músicas empolgantes e depois ouvir alguma mensagem de incentivo. 
De acordo com Queiroz (2011:11), a verdadeira igreja se reúne, independentemente do lugar, 
para glorificar a Deus, para edificação mútua, para ouvir e estudar a Palavra de Deus. 

A igreja também não se confunde com o reino de Deus, embora o relacionamento entre 
ambos seja imprescindível. George Ladd, citado por Grudem (1999:723), resume de forma 
categórica as diferenças: “O reino é primeiramente o governo dinâmico ou o domínio real de 
Deus e, derivado dessa ideia, a esfera na qual o domínio é experimentado. Na linguagem bíblica, 
o reino não é identificado com os seus súditos. Eles são o povo do domínio de Deus que 
adentram o reino, nele vivem, e por ele são governados. A igreja é a comunidade do reino, mas 
nunca o reino em si. Os discípulos de Jesus pertencem ao reino assim como o reino pertence a 
eles; todavia, eles não são o reino. O reino é o domínio de Deus; a igreja é uma sociedade de 
homens”. 

Para Caldas (2007:16), quando o ensino bíblico não ressalta a concepção de igreja como 
corpo de Cristo – onde não existe membro mais importante que outro e a diversidade de dons 
agrega valor à comunidade cristã –, os cultos de adoração a Deus se transformam em shows, as 
megaigrejas atrofiam o desenvolvimento dos membros e apenas o carisma do líder é 
importante. Mas nada disso corresponde a uma igreja aos olhos do seu  Edificador  (Mt 16:18).  
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Assevera o autor: “Contra essas tendências 
que seguem uma lógica mais mundana e 
secularizada que bíblica e espiritual, é preciso 
ressaltar com veemência o ensino da Igreja 
como organismo vivo, cujo cabeça é o Senhor 
Jesus, e não como organização mercantilista” 
(CALDAS, 2007:16). 

Pr. Albert Iglésia 

 

Srª. Nilsa 
É a mãe da nossa irmã Jacqueline e na semana 
passada precisou de atendimento médico no 
PA da Glória, por causa de um princípio de 
infarto. Oremos por sua saúde.  
 

Srª. Enilde 
É a mãe do Dc. Luiz e passou por cirurgia na 
semana passada, a qual já era aguardada há 
tempo. Graças a Deus, tudo transcorreu bem 
e ela já está em casa se recuperando. Oremos 
por ela também. 
 

UAF 
Convida as irmãs a se reunirem hoje, às 
18h30, ocasião em as aniversariantes do 
segundo trimestre serão homenageadas. Sua 
presença é muito importante! 
 

Assembleia Geral Ordinária 
Hoje, a partir das 9h. Comparecem somente 
os membros votantes, conforme o estatuto. 
Quem não puder participar deve justificar sua 
ausência para não caracterizar falta. 
 

Ausência I 
O pastor viajou para Brasília neste domingo, 
em virtude de suas atividades profissionais, 
motivo pelo qual não participará do culto 
noturno. 
 

Ausência II 
Os irmãos Cloves, Mary e Mylena estão 
aproveitando  um  breve  período  de  lazer. O 
 

primeiro está no Nordeste; as duas passeiam 
pela Europa. Que o Senhor abençoe a todos e 
que eles possam retornar ao nosso convívio. 
Boa viagem! 

 
Santa Ceia 
Será no próximo domingo, no culto noturno. 
Os diáconos Luiz e Kelen ficam responsáveis 
pela preparação da mesa. O Pb. Pedro Júnior 
fica incumbido de ministrar a ordenança na 
ausência do pastor. 
 

Aula de Canto 
Ocorreria ontem, mas foi cancelada por falta 
de adesão. Lembrem-se de que membros 
capacitados, nas diversas áreas de 
funcionamento da igreja, podem servir ao 
corpo de Cristo de forma mais eficaz. 
 

Conferência Missionária 
Está se aproximando: dias 15 e 16 de julho. Na 
última reunião da ARCCA, o pastor registrou o 
convite aos irmãos da nossa associação. 
Anote essa data. Eis o tema: “Se não for eu, 
quem? Se não for agora, quando? Se não for 
aqui, onde?”. 
 

Sugestão de Leitura 
Pregação expositiva: sua importância para o 
crescimento da igreja (Hernandes Dias Lopes, 
editora Hagnos, 2008). Nesse livro, o pastor 
Hernandes afirma que é impossível uma 
igreja crescer de forma saudável sem a 
exposição fiel e integral da Palavra de Deus. 
Segundo o autor, as Escrituras são o remédio 
de Deus para a igreja contemporânea e para 
a correção das distorções pós-modernas. 
 

Horário das Programações 
É importante que todos os membros atentem 
para os horários dos trabalhos da igreja. Isso 
evita atrasos, transmite organização e 
evidencia nosso compromisso. Os oficiais e os 
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demais líderes são os primeiros a darem o 
exemplo, a fim de conscientizar os outros 
irmãos. Dirigentes escalados devem iniciar os 
trabalhos no horário combinado, pois o culto 
é para o Senhor, e não para o homem. É Deus 
quem está esperando a adoração do seu 
povo, e não o homem, seja este quem for. 
Essa conscientização certamente criará em 
nós um hábito saudável, fortalecerá a igreja e 
também honrará o Senhor dela. As exceções, 
os imprevistos acontecem; mas não podem 
virar hábito ou regra. 
 

Motivos de Oração 
 Pelo CM de Aracruz, que deseja ser 

tutelada por uma igreja da ARCCA. 
 Pela congregação da Praia do Sol. 

Pela I Conferência Missionária, em julho. 
 Pela família pastoral. 
 Por arrependimento, conversão e 

santificação. 
 Pelas evidências dos frutos do Espírito em 

nossas vidas. 
 Pela concessão dons espirituais, a fim de 

que possamos servir melhor à igreja. 
 Pelas vidas que estão distantes dos retos 

caminhos do Senhor. 
 Em favor dos presbíteros Pedro Júnior e 

Cabral, por definições na área profissional. 
 Em favor daqueles que estão sem emprego 

e querem trabalhar. 
 Pela saúde do Dc. Onofre, da IEC de Icaraí 

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

de Carvalho (RJ). 
 

Nossas Leis e Doutrinas 

Estatuto da IEC em Soteco1 

Art. 10 – O quadro de oficiais eclesiásticos da 
IGREJA é constituído de pastor, presbíteros, 
diáconos e (ou) diaconisas. 

I – O pastor é o ministro do evangelho local. 
Sendo assim, o cargo do pastor deverá ser 
avaliado a cada dois 2 anos, contados a partir 
de sua posse, por votação em escrutínio 
secreto, em Assembleia Especial, sem a 
presença dele. Sua permanência como pastor 
desta IGREJA ocorrerá caso obtenha 70% dos 
votos dos membros presentes. Caso o 
percentual não seja atingido, o pastor estará 
automaticamente destituído de suas funções 
eclesiásticas e administrativas. Podendo 
permanecer na casa pastoral da igreja por um 
prazo de 30 dias, caso a esteja ocupando. As 
prerrogativas pastorais abrangem as áreas 
espiritual e administrativa, sendo ele o 
presidente ex-officio de todos os órgãos da 
IGREJA. 
II – Os presbíteros são auxiliares do pastor nas 
atividades espirituais, docentes e 
administrativas e suas qualidades devem ser 
observadas em 1Timóteo 3.2-7 e Tito 1:5-9. 
III – Os diáconos e/ou diaconisas são os 
oficiais que cooperam com o pastor nos 
diversos serviços da IGREJA e têm sua 
constituição e atribuições definidas em Atos 
6:1- 7 e I Timóteo 3:8-13. 
IV – O mandato dos oficiais dar-se-á por um 
período de 2 anos para diácono, diaconisa, 
presbítero e copastor, contados a partir de 
sua posse, sendo admitida a reeleição. 
(...) 
Parágrafo único – Entre presbíteros e 
diáconos há especificidade de funções e não 
exclusividade no exercício, uma vez que, de 
acordo com a necessidade, o presbítero pode 
exercer a função do diácono e vice-versa, 
ressalvadas as delegações de funções 
privativas do pastor que, de acordo com a 
resolução de Assembleia Geral da UIECB, só p 
podem ser outorgadas a presbíteros pelo 
pastor efetivo da igreja. 

                                                 
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 Assembleia Geral 
Ordinária 

– – DET 

Pregador(a) da manhã – – Aguardar AGO 

Dirigente da noite Ladário Eduardo Tomazini Dca. Izabel Dc. Rafael 

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

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

Oper. de multimídia.* Bruna – Bruna Paula 

Recepção Paulo Ladário Bráulio José Francisco 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Braúlio 19h45: Dca. Kelen 20h00: Dc. João Artur 

20h15: Dca. Regina 20h30: Williana 20h45: Marina 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

OFÍCIOS 
Domingo Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

EBD: 9h – Culto: 10h15 – 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 

Julho 

2 19h30 Culto com Santa Ceia 

3-7 19h30 Semana de oração no templo 

9 – Dia de Missões Nacionais (2º domingo) 

11 – Dia da Mulher Congregacional (resp.: UAF) 

15-16 19h30 I Conferência Missionária (resp. DEM) 

16 – Domingo de missões 

20 – Projeto Nílson Braga (início) 

22 9h Visita a um orfanato (resp.: UAC; apoio: DAS) 

30 21h Cantina UAC 

Agosto 

3 – Projeto Nílson Braga (término) 

6 19h30 Culto com Santa Ceia 

7 a 11 19h30 Semana de oração 

12 
16h Reunião de oficiais 

19h30 Festa temática: branco e preto (resp.: UAC e UMEC) 
 

ANIVERSARIANTES DE JUNHO 

7 Raphael 

12 Pb. Cabral e Margarida (casamento) 

15 
Emilly 

Antônio Carlos (Toni) 

17 Beatriz 

19 Itamara 

25 Mylena 

  
  
  

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

ACONSELHAMENTO PASTORAL 

Domingo 
Gabinete: após a EBD; a partir de 
18h15; e após o culto noturno. 

Sexta 
Gabinete: a partir de 18h15; e após o 
estudo bíblico. 

Sábado 
Gabinete: em horário a combinar. 
Visitas: em horário a combinar. 

Outros 
dias 

Conforme sua necessidade. Anote os 
contatos: 99299-8024 (Claro e 
WhatsApp), 99781-8387 (Vivo) e 
albert.iglesia@hotmail.com. 

 

Visitante, seja bem-vindo! Sua presença é um 
prazer. Volte sempre. 

mailto:albert.iglesia@hotmail.com

