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Grandes desafios para a vida cristã 
     Pela graça divina tivemos o privilégio de ministrar na 
Igreja no último domingo de 2012 sobre o tema que estar 
servindo de titulo desta reflexão. Na oportunidade dissemos 
a Igreja, que são grandes os desafios que se apresentam 
diante dela no ano que se aproxima. Dissemos  ainda que a 
Bíblia está repleta de desafios de Deus para o seu povo, 
tanto no Antigo como no Novo Testamento.  
    Distribuímos o tema em cinco grandes desafios, que 
identificamos a seguir: 1) o desafio de manter acesa a 
chama da devoção a Cristo. “E Jesus disse-lhe: Amarás o 
Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua 
alma, e de todo o teu pensamento” Mt 22.37. Dissemos aos 
irmãos que Deus é um ser pessoal que ama e espera ser 
amado pelos seus. Dissemos ainda que essa chama da 
devoção, o amor devido a Cristo, não pode se apagar sob 
pena de o castiçal da Igreja ser removido como foi dito na 
advertência do Senhor a Igreja de Éfeso (Ap 2.4). Falamos 
ainda a Igreja que o grande mandamento da Lei divina é 
amar a Deus sobre todas as coisas. Ainda dissemos que 
Davi, rei de Israel, fizera duas declarações de amor ao seu 
Deus, uma no Salmo 18.1 e a outra no Salmo 116.1,2.  
2) o desafio de manter acesa a chama de um 
crescimento espiritual sadio. “Antes crescei na graça e 
conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo...” 
2 Pe 3.18. Dissemos que nascemos de novo pela 
instrumentalidade do Espirito Santo para crescermos até a 
estatura de Cristo, ou seja, parecermos com Cristo em 
nossas ações, atitudes e comportamento.  Dissemos que 
para que esse crescimento seja uma realidade precisamos 
valorizar a Palavra de Deus lendo-a constantemente e, 
sobretudo, guardando-a no coração, e valorizar a oração 

tanto individual como coletiva. São esses dois elementos  

que promovem um crescimento espiritual sadio, 
dissemos. 3) o Desafio de manter a acesa a chama 
do serviço a Deus. “E tu, meu filho Salomão, conhece o 
Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e 
com uma alma voluntária...” 1 Cr 28.9. Dissemos aos 
irmãos que Deus nos entregou uma obra a ser realizada, 
uma missão, e que devemos todos, sem exceção, se 
engajar nessa obra que é de Deus. Dissemos ainda que 
nós fomos constituídos servos de Deus conforme os 
versículos 18 e 22 de Rm 6, e que estamos aqui neste 
para servir a Deus, e que esse serviço independe das 
circunstâncias que estamos enfrentando. Dissemos ainda 
que estranhávamos o posicionamento de alguns irmãos 
que diante de qualquer dificuldade que enfrenta abandona 
a obra do Senhor, por instigação do diabo, como se Deus 
fosse o culpado de suas mazelas e pecados. 4) o desafio 
de manter acessa a chama de uma vida santificada. 
“Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-
lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou 
santo” Lv 19.2. Dissemos aos irmãos que temos um 
pacto, uma aliança com o Deus santo, puro, perfeito e que 
Esse grandioso Deus exige daquele que professa a fé em 
Jesus uma vida santificada. Citamos diversos textos da 
Bíblia que falam de uma vida santificada como uma 
exigência divina para aquele que é crente em Cristo. 
Dissemos ainda que se não vencermos esse desafio não 
conseguiremos agradar a Deus. 5) o desafio de manter a 
chama do amor fraternal acesa. “Um novo mandamento 
vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei 
a vós, que também vós uns aos outros vos ameis” Jo 
13.34. Dissemos que nos relacionamentos, no meio da 
comunidade dos salvos, às vezes, surgem desencontros, 
divergências, mal entendidos, etc e isso contribui para 
ferir o principio da unidade da Igreja. Dissemos ainda que  
temos uma imensa dificuldade de perdoar os nossos 
irmãos que nos ferem, mas que amar é preciso porque é 
um mandamento do Senhor. Dissemos também que Deus 
nos dá a graça necessária para que cumpramos a sua 
Palavra, e citamos Rm 5.5 onde nos é dito que o amor de 
Deus está sendo derramado pelo Espirito Santo no 
coração do crente, e que essa graça nos ajuda a 
amarmos uns aos outros.   

                                      Pr. Eudes Lopes Cavalcanti                                          
 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

          
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CALENDÁRIO DE EVENTOS (JANEIRO) 
07 a 23 – Projeto Missionário DEMEC; 09 a 11 – 

Escola Bíblica de Férias; 12 – Culto Especial da 

Mocidade; 13 – Dia de Intercessão pela 

ALIANÇA; 26 – Avanço Evangelístico Geisel.  
              ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

 
02-Mª Francisca (R. do Sol), 03-Rosy Nunes 

(Rosinha), 04-Mª das Dores (Dôra), 04-Diác. Gilson 

Lima, 05-Alana Akemi, 05-Paulo Jorge (Valentina), 

06-Defranil de Moura (Valentina), 06-Jader Porfírio, 

08-Erivalda Mª, 08-Frank (Valentina), 08-Orlandina 

Santos (E. Sátyro), 11-Presb. Aureliano Fernandes, 

11-André (Valentina), 12-Jonas Andrade, 12-Gabriela 

Pereira (Rota do Sol), 12-Bruna Vanessa 

(filha/Valdilene-Campina Grande), 12-Evangleide 

Svendsen (Valentina), 13-Mª de Fátima Brito, 14-

Ismael da Silva (R. do Sol), 15-Josete Ferreira, 16-

Diác. José F. Marçal Jr., 16-Fernanda Medeiros (R. do 

Sol), 17-Joceane Gomes (Valentina), 18-Elda Lopes 

(E. Sátyro), 19-Alexandre Araújo (R. do Sol), 21-

Presb. Enoaldo José (Valentina), 24-Leda Rejane 

(Valentina), 25-Mauro Filho (Valentina), 26-Jaciara 

de F. Araújo, 27-Valdilene Régis (C. Grande), 28-

Hellen Karine (Valentina), 29-Severina Lima Brito, 

30-Keilla Anny e 30-Beatrix Andrade. 

 
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 – Josenilton/Davi 
Ter – Junior; Qui – Valdenor; Sáb – Léo  

 

 
 

 

 

Servi ao Senhor com alegria; e 
apresentai-vos diante dele com 

canto. 



 

            

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

06 – Pr. Eudes; 13 – Pr. Walter;  
20 – Pr. André; 27 – Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 
06 – Neusa Moura; 13 – Iza Maria;  

20 – Marivalda; 27 – André Augusto 
CULTO DA MOCIDADE 

05 – Pr. Walter; 12 – André Augusto;  
19 – Miss. Maria Eliane; 26 – Pr. Jedaías   

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
02 – Francisca; 09 – Carmelita; 16 – Francisca;  

23 – Lúcia Diniz; 30 -Iza Maria 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Meireles (02,16,30) Bosco (09,23) 
 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

Dirigentes (Diáconos): 03 – Marçal;  
 17 – Davi; 24 – Meireles; 31 – Bosco  

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

06 – Pr. Cícero; 13 – Pr. André;  
20 – Pr. Jedaías; 27 – Presb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
06 – Presb. Silas; 13 – Diác. Junior;  

20 – Pr. Joelson; 27 – Pr. Walter 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

06 – Presb. Saul; 13 – Pr. Cícero;  
20 – Diác. Junior; 27 – André Augusto 

CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
06 – B.T. Samuel; 13 – Clemilson;  

20 – Presb. Carlos Alberto; 27 – B.T. Samuel 
PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

02 – Pr. Cícero; 09 – Diác. Junior; 16 – Pr. Eudes; 
23 – Pr. Walter; 30 – B.T. Samuel 

SEMANA DE ORAÇÃO (7 a 11): Seg – DAUC; Ter – Pr. 
da Igreja; Qua – DLOV; Qui – DMOC; Sex – DHEC. A 
preleção bíblica de 15 a 20 minutos fica sob a 
responsabilidade do diretor de cada departamento.   
PARCEIROS DA VOZ CONGREGACIONAL: pela graça 
divina já conseguimos dois parceiros para ampliação do 
programa radiofônico A Voz Congregacional. Precisamos 
de mais três que se comprometam com R$ 50,00 
mensais. Contamos com você. Os parceiros terão em 
toda edição do programa um momento de divulgação de 
seu negócio. Procurem o Pastor André Swedsen.  
CLASSE JOVENS CASAIS: começa hoje a classe de 
estudos para os jovens casais. Essa classe se reunirá no 
período da Escola Bíblica Dominical, sob a orientação do 
casal Pr. Jedaías/Miss. Liliane para estudar temas 
relevantes para esse segmento. 
NOTA DE GRATIDÃO: agradecemos aos irmãos que 
contribuíram financeiramente para a manutenção do 
ministério da III IEC/JPA durante o ano passado. 
Certamente que essa fidelidade foi observada por Deus e 
Ele tem recompensado e irá recompensar mais ainda. “O 
homem fiel será cumulado de bênçãos...” Pv 28.20. 
ESCOLA BIBLICA DE FÉRIAS (09 a 11): de terça a 
quinta-feira desta semana iremos realizar a nossa Escola 
Bíblica de Férias. Pedimos aos irmãos que têm filhos ou 
netos ou sobrinhos menores que invistam na vida 
espiritual deles, trazendo-os para participar desse 
importante evento. O DINF pede oração e envolvimento 
dos irmãos que tem tempo disponível e gostam desse 
ministério. 
CULTO DOS HOMENS: o DHEC irá realizar, 
quinzenalmente, cultos nas residências dos irmãos, 
aproveitando esse período de estiagem. Os interessados 
em terem culto em suas casas agendem com o Diác. 
Gilson (Diretor do DHEC) ou com o Diác. Valdenor 
(Vicediretor do DHEC). O primeiro culto deste ano será 
realizado na casa do Presb. Adelson no próximo dia 18. 
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 espalhada 
no mundo. 
 

REUNIÃO DMOC: na próxima sexta-feira, a partir das 
19h30m, haverá uma reunião envolvendo a diretoria do 
Departamento de Mocidade, Pastor Walter (conselheiro do 
DMOC) e o Pastor da Igreja. Nessa reunião será tratada a 
dinâmica do culto dos jovens aos sábados e outros 
assuntos de interesse desse segmento da Igreja. 
CULTO ESPECIAL MOCIDADE: PRÓXIMO SABADO-12/01  

@@@@@@ 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA (DERE) – 
Pastor Walter Moura (D), Isabel Cristina (VD), Diác. José 
Cabral (S), Telma Fernandes (T). 
NÚCLEO ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL (EBD) – José 
Gentil (SP), Bruno (VSP), Diác. Marçal Junior (1ºS), Léo 
(2ºS), Stefanie (3ªS), Telma Fernandes (T). 

 
PROFESSORADO DA ESCOLA BIBLICA DOMINICAL 

(2013) 
CLASSE DE HOMENS: Pastor Eudes (T); Presb. Lucini (S); 
Diác. Josenilton (Sc). 
CLASSE DE MULHERES: Pastor Cícero (T); Neuzinha (S); 
Marlene Soares (Sc). 
CLASSE DE CASAIS JOVENS: Pastor Jedaías (T); Miss. 
Liliane (S); Murilo Pedro (Sc). 
CLASSE DE JOVENS: Pastor Walter (T); Diác. José 
Cabral; Tiago Viegas (Sc). 
CLASSE DE ADOLESCENTES: Miss. Francisca Angelita 
(T); Adriana Meireles (S).  
CLASSE DE JUNIORES: Evalda Yamaguchi (T); Janaina 
(S). 
CLASSE INFANTIL: Miss. Maria Eliane (T); Marivalda (S). 
CLASSE PREPARAÇÃO BATISMO: Presb. Evandro José 
(T); André Augusto (S). 
_________ 
LEGENDA: (T) = Professor Titular; (S) = Professor 
Suplente; (Sc) = Secretário da Classe. 
____________ 
ATRIBUIÇÕES: Professor Titular: zelar pela classe, orar 
por ela, ensinar a lição. Professor Suplente: zelar pela 
classe, orar por ela, substituir o titular nas suas ausências e 
impedimentos, no ensino da lição. Secretário da classe = 
fazer a chamada, recolher a oferta, entregar o relatório de 
sua classe aos Secretários da EBD para confecção do 
relatório final. 

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

2 Tm 4.2 


