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Cristianismo em Ação (Fraternidade) 
  

       Muita gente não sabe, mas, há uma 

razão porque existe a igreja local. O 

Senhor Jesus poderia salvar qualquer 

pessoa e imediatamente transferi-la para o 

paraíso como fez com o ladrão na cruz (Lc 

23.42,43). Entretanto, após sua ressurreição, 

Ele deu ordens claras para que seus 

discípulos ficassem juntos aguardando a 

vinda do Espírito Santo (At 1.3-5; 2.1-4).  

    Antes do Pentecostes havia cerca de 

120 crentes. Após o Pentecostes, esse 

número aumentou para mais de 3000 

crentes. Mesmo assim, continuaram unidos 

(At 2.41-47). Por todo o Novo Testamento 

os crentes viveram reunidos (Mt 18.20). 

Nem sempre “unidos” é verdade (1Co 

11.18). Todavia, o alvo era reunir para se 

unir e vice-versa (1Co 1.10).  O fato é que 

Jesus sempre ensinou e tencionou uma 

vida coletiva para seus seguidores (Jo 

17.21).  

      Na oração dominical aprendemos que 

Jesus nunca quis uma vida cristã individual, 

por isso ensinou o “Pai nosso” ao invés do 

“meu Pai” (Mt 6.9). A razão é simples: a 

vida cristã é muito difícil para vivê-la 

sozinha. Precisamos da ajuda do Céu e da 

terra. Ou seja, precisamos de Cristo e dos 

cristãos  (1 Co 12.21). Precisamos orar uns 

 

pelos outros e crescermos juntos em 

santidade (Tg 5.16). Viver uma vida de 

oração e santificação sozinho é bem 

mais complicado, praticamente 

impossível.  

     Precisamos exercitar a fé, o perdão e 

o amor mútuo (1 Ts 3.2; 2 Ts 1.3 Hb 10.24). 

Tudo isso só é possível mediante uma 

vida comunitária. Viver em comunidade 

não é fácil bem sabemos. Mas, esse é o 

propósito de Deus. É um treinamento 

para se viver no céu. Quem não sabe 

viver em comunidade como pode 

pretender morar no Céu? (Rm 14.17; Hb 

12.14). Há uma estória que no céu 

haverá uma sala para os pentecostais, 

outra para os tradicionais e assim por 

diante pelo simples fato de não 

pretenderem se misturar. Todavia, no 

Céu de Cristo haverá apenas um só 

rebanho e um só Pastor (Jo 10.16; Ap 7.9). 

    Por essa e outras razões, precisamos 

valorizar mais, aqueles a quem Deus 

coloca ao nosso lado para servi-lo e 

adora-lo (Sl 133). E não somente estes, 

mas, todos aqueles que servem e 

adoram ao mesmo Deus e Pai de Nosso 

Senhor e Salvador Jesus Cristo, apesar de  

fazê-lo em outras denominações 

genuinamente evangélicas (Mc 9.38-40).  

    Cristianismo é fraternidade e não 

gueto (Mt 18.20). E quão bom é, quando 

os cristãos vivem unidos e reunidos no 

serviço e na adoração ao Senhor. “OH! 

Quão bom e quão suave é que os irmãos 

vivam em união” (Sl 133.1). 

Bel. Teol. Samuel Santos 

Dirigente Cong. José Américo 

 
    
   

     

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUN/JUL) 

09/06 – Dia dos Oficiais; 15/06 – Jantar dos 

Namorados; 28 – Culto Especial dos Homens; 29/06 – 

Programação Especial de Louvor; 29,30/06 – Dia da 

Beneficência. 06/07 – Reunião Lideranças; 13/07 – 

Dia da Mulher Congregacional; 20/07 – Sabadão com 

Cristo; 20/07 – Aniversário Grupo Ágape; 28/07 – 

Aniversário Coral Filhos do Rei.                  
ANIVERSARIANTES (JUN) 

01-Ramon Lopes; 01-Mardoqueu Mendes (R. do 
Sol); 02-Myllena Araújo; 04-Lucyan Soares; 05-
Pr.Toni (Valentina); 06-Samuel de Oliveira; 06-
Mª Geralda (Valentina); 08-Viviane da Costa; 10-
Mª de Lourdes (E. Sátyro); 10- Marília dos 
Santos; 11-Euzari Mª (Valentina); 11-Thamayron 
Alves (Valentina); 15 – Janiele Andrade; 17-Jair 
Costa (J. Américo); 18- Diác. Marcos Soares; 18-
Francisca Angelita; 18- Mª José Teixeira (R. do 
Sol); 18-Emília Lopes (E. Sátyro); 19-Enoque 
Monteiro; 20-Djanilson Rodrigues; 21-Camila 
Cíntia (Valentina); 23-Diác. Valdenor Torres; 23-
Paulo Correia; 23-Eliane da Penha (Valentina); 
24-Josefa de Aquino; 27-Kristofer Silva; 28- 
Cícera Paulino; 28- Gabriel Felipe (R. do Sol); 30-
Pr. Walter Bezerra e 30-Laércia Jamilly.    

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL, RÁDIO 
COMUNITÁRIA CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 
FONE CONTATO: 3242.2131; 3242.5190 

www.cruzdasarmasfm.com.br  
ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje – Marçal /Antônio João  
Ter – Davi; Qui – Valdenor; Sáb – Makobi 

 
 

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

12/06 – Pr. Jedaías;  
19/06 – Profª Virgínia; 26/06 – Pb. Saul 

“Pois todos nós somos batizados em 

um Espirito formando um corpo, 

quer judeus, quer gregos, quer 

servos, quer livres...” 

http://www.cruzdas/


 

            

   ESCALA DE OBREIROS (JUN) 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 

09 – (D) - Pb. Genison, (P) – Pr. Walter 
16 – (D) – Dc. Valdenor, (P) – Pr. Jedaías 

23 – (D) – Pb. Evandro, (P) – Pb. Osmar Carneiro  
30 – (D) – Pb. Genison, (P) – Pr. Eudes       

CULTO DEVOCIONAL 
09 – Fabiano; 16 – Iza Maria; 

23 – André Augusto; 30 – Adriana Meireles 
CULTO DA MOCIDADE 

15 – Ms. Mª Eliane;  
 22 – André Augusto; 29 – Pr. Walter 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

10 – Lúcia; 17 – Ms. Liliane; 24 – Iza Maria 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Meireles (17);  Bosco (10,24)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

(D):  20 – Bosco; 27 - Meireles 
 (P) – Pastor da Igreja  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
09 – Pb. Enoaldo; 16 – Pr. André;  
23 – Pr. Walter; 30 – Pb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
09 – Pb. Silas; 16 – Pr. Eudes;  

23 – Pr. André; 30 – Pb. Emanuel 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

15 – Davi Silva; 22 – Josias; 29 – Ms. Liliane 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

09 – Pb. Emanuel;  
16 – Josias; 23 – Pr. Jedaías; 30 - Pb. Saul 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
09 – B.T. Samuel; 

 16 – Pb. Emanuel; 23 – Josias; 30 – B.T. Samuel 

LEGENDA – (D) = Dirigente, (P) = Preletor 
JANTAR DOS NAMORADOS, DIA 15/06/13. NÃO 

PERCAM! PROCUREM A DIREÇÃO DO DMOC. 

 

DIA DOS OFICIAIS: hoje à noite iremos celebrar ao 

Senhor pela passagem do Dia do Oficial (2º domingo 

de junho). Louvamos a Deus pela vida desses 

preciosos homens a quem Deus escolheu para serem 

oficiais (Presbíteros e Diáconos) da III IEC/JPA. Esses 

amados irmãos têm servido a Deus com fidelidade, 

dando o melhor de si para o desenvolvimento de 

nossa Igreja. Queira o bondoso Deus continuar 

abençoando essas vidas conservando-os com saúde 

junto com os seus familiares. 

TRABALHO NA CASA DE ACOLHIDA: amanhã iremos 

iniciar o trabalho na Casa de Acolhida que fica situada 

no bairro de Jaguaribe (próximo da Casa da 

Cidadania). Esse tipo de trabalho se reveste de um 

caráter especial, pois só teremos aproximadamente 

45 minutos para realizarmos o culto. Poucas pessoas 

terão acesso aquela casa (cinco a seis pessoas). Como 

parte integrante da presença da Igreja naquela Casa 

iremos, mensalmente, preparar uma cesta com kits 

de higiene pessoal composto de uma pasta de dentes, 

um sabonete e uma escova de dente. Pedimos a 

colaboração financeira dos irmãos para comprarmos 

esses ingredientes. Também iremos levar pra aquela 

Casa roupas usadas em bom estado de conservação 

para serem doadas as pessoas necessitadas que 

pernoitem nela. Pedimos aos irmãos que têm roupa 

disponível em casa que nos tragam a fim de 

entregarmos na Casa de Acolhida. Procure o Pastor 

Jedaías ou Bruno e dê a sua oferta para esse trabalho.  

MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos por missões, pela 

saúde dos enfermos, pelos pastores, pelos 

oficiais, pelas congregações, pelos 

departamentos, pelas famílias, pela Pátria e pela 

ALIANÇA. 

CULTO ESPECIAL DOS HOMENS: 

 SEXTA-FEIRA, DIA 28/06. 

 

BODAS DE PÉROLA: os irmãos Presb. José Diniz e Lúcia 

completaram no dia 30/05/13 trinta anos de feliz união 

conjugal. No domingo passado o casal ofereceu a Deus 

um culto em ações de graças em nossa Igreja. 

Parabenizamos aos ilustres irmãos e desejamos de 

coração que Deus continue abençoando essa família 

que tem sido muito útil no ministério da III IEC/JPA. 

ASSEMBLEIA DE MEMBROS: na próxima quinta-feira 

iremos realizar a nossa assembleia de membros. 

Teremos um momento de oração das 19h30m as 

20h30, e depois realizaremos a assembleia. Pedimos 

aos tesoureiros dos diversos departamentos e 

congregações da Igreja que entreguem os seus 

relatórios a irmã Lucia Diniz até terça-feira próxima para 

ser condensados e apresentados a assembleia.  

OPERAÇÃO ANDRÉ: desafiamos aos irmãos a 

envidarem esforços para alcançarem pessoas de seus 

relacionamentos, especialmente os parentes próximos 

como fez o André da Bíblia que, quando alcançado por 

Cristo, procurou de imediato compartilhar a sua fé com 

seu irmão Simão, inclusive levando-o a presença de 

Jesus (Veja Jo 1.40-42). Para esse projeto estamos 

disponibilizando Bíblias e N.T. 

NOTA DE AGRADECIMENTO: Amados irmãos 

louvamos a Deus por tudo que o Senhor realizou no final 

de semana passado no nosso 7º aniversário de 

organização eclesiástica. Foram dois dias de bênçãos 

espirituais onde o Senhor operou poderosamente na 

vida de seu povo, agradeço a todos os irmãos que de 

uma forma ou de outra cooperaram para o bom 

desempenho nas festividades de aniversário. Agradeço  

especialmente aos irmãos Pb. Evandro José e Djanilson 

Rocha pelos esforços dispensados e amor ao serviço 

cristão, como também ao Dc. Ubiranilson Lilo da 4ª 

IEC/JPA (Grotão) pela ajuda dispensada. Que Deus o 

Eterno os cubra de bênçãos. 

Pb. Saul Bezerra 

Dirigente da Congregação no Ernani Sátiro. 
VISITA PASTORAL:  

        Rota do  Sol – 16/06; Valentina – 14/07. 
 

 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  

2 Tm 4.2 


