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A preciosidade da Igreja 
     Olhando para as Escrituras com cuidado 
percebemos como são preciosas aos olhos de 
Deus as comunidades locais (Igrejas locais). 
Entenda-se nesse contexto como uma Igreja local 
aquela organizada segundo o modelo do Novo 
Testamento com sua membrezia, seus pastores e 
oficiais, estabelecida num determinado local.  
   O assunto é tão relevante que os apóstolos as 
tratavam com o maior desvelo. Paulo, por 
exemplo, escreveu cartas inspiradas pelo Espirito 
Santo a sete delas e o Senhor Jesus mandou uma 
carta para cada uma das sete Igrejas da Ásia 
Menor, que constam do livro de Apocalipse. Paulo 
ainda tratava as Igrejas locais como a Igreja do 
Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. “mas, se 
tardar, para que saibas como convém andar na 
casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a 
coluna e firmeza da verdade” 1 Tm 3.15. Paulo 
chamava os componentes da Igreja de santos, de 
santificados em Cristo Jesus. “à igreja de Deus 
que está em Corinto, aos santificados em Cristo 
Jesus, chamados santos, com todos os que em 
todo lugar invocam o nome de nosso Senhor 
Jesus Cristo, Senhor deles e nosso” 1 Co 1.2. 
    Quando Paulo se despedia da Grécia, na sua 
terceira viagem missionária, convocou os líderes 
da Igreja de Éfeso e pelo Espírito Santo lhes 
mostrou a preciosidade da Igreja aos olhos de 
Deus, e os responsabilizou por ela. “Olhai, pois, 
por vós e por todo o rebanho sobre que o Espirito 
Santo vos constituiu bispos, para apascentardes 
 
  

a igreja de Deus, que ele resgatou com seu 
próprio sangue. Porque eu sei isto: que, depois 
da minha partida, entrarão no meio de vós 
lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E 
que, dentre vós mesmos, se levantarão homens 
que falarão coisas perversas, para atraírem os 
discípulos após si” At 20.28-30. 
    Se a Igreja local é preciosa aos olhos de Deus 
ela também deve ser preciosa para aquele que 
se diz discípulo de Cristo, pois é uma 
incoerência terrível a pessoa dizer que é crente 
em Cristo e membro de uma Igreja e a despreza 
como se fosse algo qualquer.  
    Que tristeza, pensamos nós, há no coração do 
Senhor da Igreja quando Ele vê uma pessoa, às 
vezes com muitos anos de Evangelho, por coisa 
que não é justificável diante DELE, expressar-se  
que quer sair da Igreja a que pertence, onde Ele 
a colocou. E que dizer daqueles que orientam 
pessoas a procurarem outras instâncias, 
denunciando a Igreja ou sua liderança, quando 
os seus interesses são contrariados. E ainda 
daqueles que por qualquer coisa abandona a 
obra do Senhor prejudicando a Igreja. E ainda 
daqueles que boicotam a obra da Igreja quando 
as suas vontades não são atendidas. E também 
daqueles que vivem causando confusão, 
fazendo fuxico, semeando contendas, com 
subterfúgio, e até usando as redes sociais para 
fustigar os irmãos, perturbando a paz da Igreja, 
sem nenhum temor a Deus. 
    A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer 
porque tudo o que o homem semear isto 
também ceifará (Gl 6.7). Cedo ou tarde os 
pecados acima encontrarão os seus autores, se 
não houver arrependimento. 
   Temos um compromisso com o Senhor Jesus e 
com a sua Igreja. Ela é o que existe de mais 
precioso no universo, pois Ele a comprou com o 
Seu precioso sangue.     Pr. Eudes L. Cavalcanti 
   
   
                                 Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

          
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (FEV/MAR) 
03/02 – Dia do Homem Congregacional; 09 a 

12/02 – Retiro Espiritual; 22/02 – Culto 

Evangelístico no Geisel.  10/03 – Dia 

Internacional da Mulher (08); 10/03 – 

Aniversário do Kadoshi; 17/03 – Domingo 

Missionário; 23/03 – Programação Especial de 

Louvor; 28 a 31/03 – 36ª Congresso Nacional do 

DEMEC; 29/03 – Manhã de Jejum e Oração; 

30/03 – Avanço Missionário Ernani Sátiro. 
              ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 

 
01-Bianca Paredes (Valentina), 02-André 

Fragoso, 03-Pedro Henrique (filho de Danilo), 

04-Presb. Genison Gomes, 06-Elma Araújo, 07-

Tatiane Cristine (Valentina), 09-Henery Lopes, 

10-Israel Fernandes, 11-Raiany Cynthya 

(Valentina), 13-Mª do Socorro, 15-Erick 

Eduardo, 16-Auzeni da Silva, 18-Valdilene 

Albuquerque (Valentina), 18-Camila Yasmin 

(Valentina), 19-Mário Lopes, 21-Rebeca Brito, 

21-Eva Leite (Valentina), 22-José Bruno,  24-

Danilo José, 24-Dara Karolynne, 25-Gerlane 

Lima, 25-Edmilson Marinho (R. do Sol), 27-

Adriana Meireles e 27-Waldemar Fábio. 
PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL, RÁDIO 

COMUNITÁRIA CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 
QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 

FONE CONTATO: 3242.2131; 3242.5190 
        
        ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje à noite – Davi/Valdenor 
Ter – Marçal; Qui – Josenilton; Sáb – Léo  

 

 
 

 

 

Para a apresentar a si mesmo igreja 

gloriosa, sem mácula, nem ruga, 

nem coisa semelhante, mas santa e 

irrepreensível Ef 5.27 



 

            

   ESCALA DE OBREIROS (FEV) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
03 – (D) Pb. Evandro, (P) Pr. Eudes;  
17 – (D) Pb. Genison, (P) Pr. Walter;  

24 – (D) Pb. Lucini, (P) Pr. Eudes 
CULTO DEVOCIONAL 

03 – Marlene Soares;   
17 – Maria Eliane; 24 – Francisca Angelita 

CULTO DA MOCIDADE 
02 – Neuzinha;   

16 – Miss. Liliane; 23 – Diác. Junior   
CULTO DA HORA NONA (QUA) 
06 – Marlene Soares; 13 – Carmelita;  

20 - Iza Maria; 27 – Joana D´Arc 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Bosco (06,20); Meireles (13,27)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

Dirigentes (Diáconos):   
07 – Davi; 14 – Marçal; 21 – Bosco; 28 - Meireles  

Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

03 – Pr. Cícero;17 – Pb. Enoaldo; 24 – Pr. Walter 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
03 – Pr. André; 17 – Pb. Silas; 24 – Pr. Cícero 

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 
03 – Pr. Jedaías; 17 – Pr. Cícero; 24 – Pb. Saul 
CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

03 – B.T. Samuel;   
17 – Pb. Carlos Alberto; 24 – B.T. Samuel 

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
06 – Pr. Cícero; 13 – B.T. Samuel;  
20 – Pr. Jedaías; 27 – Presb. Saul 

LEGENDA: (D) = Dirigente; (P) = Pregador 
 

RETIRO ESPIRITUAL (I): devido não termos conseguido 
um local para realizarmos o nosso Retiro Espiritual iremos 
fazê-lo nas dependências de nossa Igreja que, graças a 
Deus, tem condições para isso. Temos alojamento, 
cozinha, área para culto, etc. O nosso Retiro começará no 
domingo pela manhã com um culto de celebração ao 
Senhor. Depois do culto almoçaremos juntos nas 
dependências da Igreja. À tarde do domingo teremos a 
exibição de um filme intitulado O Resgate da Fé. À noite 
iremos realizar outro culto. Na segunda-feira teremos 
culto pela manhã e a noite. Teremos almoço também na 
segunda-feira. À tarde da segunda-feira teremos uma 
gincana de conhecimentos bíblicos, onde haverá 
premiação para os três primeiros colocados. O livro onde 
serão feitas as perguntas será o livro de Atos dos 
Apóstolos. O tema do Retiro é: “É Tempo de 
Consagração”, baseado em Rm 12.2. Os preletores do 
Retiro serão os pastores da Igreja. Teremos ainda 
momentos de oração ao longo do Retiro. Será cobrada a 
taxa de R$ 30,00 para quem quiser ficar hospedado. A 
refeição avulsa custará R$ 5,00 por pessoa. O Retiro será 
realizado no domingo e na segunda-feira. Os participantes 
do Retiro que vão dormir nas dependências da Igreja 
devem trazer colchão. Os irmãos que querem participar 
do Retiro de nossa Igreja procurem o Presb. Evandro 
José e se habilitem, inclusive aqueles que vão querer só 
almoçar conosco. 
RETIRO ESPIRITUAL (II): informamos aos irmãos que 
fizemos uma parceira com a Comunidade Evangélica 
Congregacional Bessamar liderada pelo Pastor Wilton e 
nos foi oferecida 15 (quinze) vagas. O Retiro da 
Comunidade Bessamar será realizado na granja da 
EMEPA localizada em João Pessoa, próximo do Centro 
de Convenções no Alto Cabo Branco. A taxa do Retiro da 
Comunidade Bessamar é de R$ 80,00 por pessoa. Se 
alguém quiser passar só um dia no Retiro da Comunidade 
o valor da taxa é de R$ 20,00. Os interessados procurem 
o Presb. Evandro José. 
MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos por missões, pela 
saúde dos enfermos, pela solução dos problemas que 
alguns irmãos estão enfrentando, pelos pastores, pelos 
oficiais, pelas congregações, pelos departamentos, pelas 
famílias, pela Pátria, e pela Igreja do Senhor em geral. 

CEIA DO SENHOR: hoje à noite iremos, em culto solene, 
celebrar a Ceia do Senhor. Lembramos a todos que a Ceia 
do Senhor é o símbolo memorial da morte redentora de 
nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremo-nos ainda que o 
Senhor ordenou que a Igreja celebrasse essa Ceia 
continuamente até quando Ele viesse. Assim sendo, 
obedientemente, com um coração cheio de gratidão 
subamos a casa do Senhor para essa celebração. “Fazei 
isto em memória de mim”. 
SEMANA DE ORAÇÃO (04 a 08): Dirigentes: Seg – DAUC; 
Ter – Pastor da Igreja; Qua – DHEC; Qui – DLOV; Sex – 
DMOC. Lembramos aos irmãos que a Semana de Oração é 
para toda a Igreja, a direção é que é dos Departamentos. A 
explanação bíblica de 15 a 20 minutos fica sob a 
responsabilidade da direção de cada Departamento 
podendo um membro da diretoria fazê-la ou convidar 
alguém da Igreja para isso. 
DIA DO HOMEM CONGREGACIONAL: hoje à noite iremos 
celebrar ao Senhor pelo Dia do Homem Congregacional. 
Louvamos a Deus pela vida desses preciosos varões que 
tem se dedicado a obra do Senhor com alegria no coração.   
RESPONSÁVEL LOUVOR CULTO DA NOITE: no culto de 
hoje à noite os conjuntos Getsêmani e Coral Filhos do Rei 
estão com a responsabilidade de louvar a Deus. 
NOTA DE GRATIDÃO: registramos aqui no boletim de 
nossa Igreja uma palavra de gratidão ao casal João e 
Edvânia proprietários da sorveteria e lanchonete ZERO 
GRAU, situada defronte da Praça do Geisel pelo 
fornecimento gratuito de energia para funcionamento de 
nossas atividades de evangelização naquela Praça. Queira 
o bondoso Deus abençoar a essas pessoas que estão 
tratando com tanto desvelo a obra do Senhor através ao 
ministério da III IEC/JPA.  
REUNIÃO DO CONSELHO ECLESIÁSTICO: o Pastor da 
Igreja no uso de suas atribuições regimentais convoca todos 
os componentes do Conselho Eclesiástico da III IEC/JPA 
para uma reunião no próximo sábado, a partir das 19h30m, 
para conclusão oficial do assunto pendente que é do 
conhecimento dos membros do Conselho. Essa convocação 
estende-se também aos Presbíteros dirigentes das 
Congregações da Igreja.  
RETIRO ESPIRITUAL (DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA DE 

CARNAVAL). PROCUREM PRESB. EVANDRO JOSÉ. 

“Prega a Palavra, insta, quer 
seja oportuno, quer não...”  

2 Tm 4.2 


