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É tempo de Consagração 
     O nosso Retiro Espiritual deste ano, que está 
sendo realizado nas dependências de nossa 
Igreja, tem como tema o título desta reflexão, 
baseado no texto de 2 Co 5.15, que diz: “E ele 
morreu por todos, para que os que vivem não 
vivam mais para si, mas para aquele que por eles 
morreu e ressuscitou”. 
     Olhando um dicionário de língua portuguesa 
descobrimos que a palavrar consagração 
significa, dentre outras coisas, ato ou efeito de 
consagrar, e que consagrar (v.t.) significa, dentre 
outras coisas, Tornar sagrado; Dedicar a Deus; 
Destinar exclusivamente a; dar-se. 
    Vendo o assunto à luz das Sagradas Escrituras, 
entendemos que a pessoa antes de ter uma 
experiência real com Cristo está morto em seus 
delitos e pecado, escravizado pelos desejos de 
sua natureza corrompida, fazendo a vontade do 
diabo, inimigo de Deus, vivendo só para si, etc. “E 
vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e 
pecados, em que, noutro tempo, andastes, 
segundo o curso deste mundo, segundo o 
príncipe das potestades do ar, do espírito que, 
agora, opera nos filhos da desobediência; entre 
os quais todos nós também, antes, andávamos 
nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da 
carne e dos pensamentos; e éramos por natureza 
filhos da ira, como os outros também” Ef 2.1-3. 
    Quando o Evangelho de fato alcança uma vida, 
acontece nela uma obra de transformação, de 
libertação e também de mudança de senhorio. 
 

    Olhando para o texto que serve de lema para 
o nosso Retiro, extraímos que o Senhor Jesus 
com a sua morte e ressurreição nos comprou 
pagando a dívida contraída pelos nossos 
pecados e nos libertou do império das trevas e 
nos transportou para o Reino do Filho do seu 
amor. Paulo em outra ocasião fala sobre o 
assunto, dizendo: “Porque fostes comprados 
por bom preço; glorificai, pois, a Deus no vosso 
corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a 
Deus” 1 Co 6.20. “Ele nos libertou do império 
das trevas e nos transportou para o reino do 
Filho do seu amor” Cl 1.13.  
     Agora, comprados e libertados da escravidão 
do pecado, fomos feitos servos de Deus (Rm 
6.18,22), para viver o tempo de vida que nos 
resta em função do Reino de Deus. Observem a 
ênfase dada pelo texto de 2 Co 5.15 sobre o 
assunto: Jesus morreu pela sua igreja para que 
ela não viva mais para si e sim para ele, em 
função DELE e do Seu Reino. 
    Consagrar a vida a Deus, viver para Ele e para 
a Sua igreja, não é uma opção do crente e sim 
uma obrigação, pois ele é uma propriedade de 
Cristo, liberto por Ele para essa finalidade. 
    Lamentamos, profundamente, que muitos 
que professam a fé em Cristo não são pessoas 
dedicadas exclusivamente a Ele, à Sua causa.  
Não priorizam o Reino de Deus como mandou o 
Senhor Jesus (Mt 6.33), não se envolvem com o 
ministério da Igreja local a que pertence, não 
contribuem, não oram e não evangelizam.  
    O apóstolo Paulo compara o cristão a um 
soldado, e nessa comparação, diz: “Nenhum 
soldado em serviço se envolve em negócios 
desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer 
àquele que o arregimentou” 2 Tm 2.4.   
     Amados, é tempo de consagração de vida, é 
tempo envolvimento com o Reino de Deus, 
através da Igreja local. Pr. Eudes L. Cavalcanti 
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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  – Davi (M) /Valdenor (N) 
Seg – Josenilton (M)/Gilson (N); Ter – Marçal;  

Qui – Antônio João; Sáb – Makobi  
 

 
 

 

 

E ele morreu por todos, para que 
os que vivem não vivam mais para 
si, mas para aquele que por eles 
morreu e ressuscitou. 

 



 

            

    
             ESCALA DE OBREIROS (FEV) 

 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 

17 – (D) Pb. Genison, (P) Pr. Walter;  
24 – (D) Pb. Lucini, (P) Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 
17 – Maria Eliane; 24 – Francisca Angelita 

CULTO DA MOCIDADE 
16 – Miss. Liliane; 23 – Diác. Junior   
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

13 – Carmelita;  
20 - Iza Maria; 27 – Joana D´Arc 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Bosco (20); Meireles (13,27)  

CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes (Diáconos):   

14 – Marçal; 21 – Bosco; 28 - Meireles  
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

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

17 – Pb. Silas; 24 – Pr. Cícero 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

17 – Pr. Cícero; 24 – Pb. Saul 
CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

17 – Pb. Carlos Alberto; 24 – B.T. Samuel 
PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

13 – B.T. Samuel;  
20 – Pr. Jedaías; 27 – Pr. Cícero 

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

VISITANTE SEJA BEM VINDO! 
 

PROGRAMAÇÃO DO RETIRO ESPIRITUAL 
COORDENADOR GERAL  
PRESB. EVANDRO JOSÉ  

DIAS  
(10,11/02)  

HORÁRIO DOS CULTOS 
MANHÃ  

09h30m às 11h45m 
NOITE  

18h às 20h 
TEMA 

É TEMPO DE CONSAGRAÇÃO 
LEMA 

“E ele morreu por todos, para que os que vivem 
não vivam mais para si, mas para aquele que 

por eles morreu e ressuscitou” 2 Co 5.15. 
 

DIRIGENTES E PRELETORES 
DOMINGO MANHÃ 

DIÁC. VALDENOR TORRES (D) 
PASTOR WALTER MOURA (P) 

 
DOMINGO NOITE 

PRESB. LUCINI (D) 
PASTOR ANDRÉ SWEDSEN (P) 

 
SEGUNDA MANHÃ 

PRESB. GENISON BRITO (D) 
PASTOR JEDAÍAS (P) 

 
SEGUNDA A NOITE 

PRESB. EVANDRO (D) 
PASTOR CÍCERO (P) 

 
CULTO DE ORAÇÃO (DOM e SEG) 

15h às 16h 
RESPONSÁVEL: Irmã ADEILDA 

 
ALMOÇO (DOM e SEG) 

R$ 5,00 por pessoa   
(os irmãos interessados em almoçar conosco, procurem  

Presb. Evandro José) 

ANIVERSÁRIO DE PRESBÍTERO: o nosso estimado irmão 
Genison Brito, Presbítero de nossa Igreja, completou no dia 
04 deste mês, setenta e dois anos de vida. Parabenizamos 
a esse ilustre servo do Senhor e desejamos que Deus lhe 
conceda muitos anos de vida com saúde. 
CULTO NA CASA DE EUCLIDES: na próxima sexta-feira, a 
partir das 19h30m, os Departamentos de Homens e de 
Mulheres irão realizar um culto na casa do Diác. Euclides. 
Nesse culto iremos realizar o batismo da irmã Fátima, 
esposa de Euclides. A direção do culto é de 
responsabilidade do DHEC. O Diác. Junior irá ministrar a 
Palavra de Deus e o Conjunto Ebenézer celebrará ao 
Senhor. 
A VOZ CONGREGACIONAL: pela graça divina 
conseguimos patrocinadores e já começamos na quarta-
feira passada o trabalho na Rádio Cruz das Armas FM com 
horário ampliado. São duas horas propagando o Evangelho 
de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos as orações da 
Igreja para que esse programa radiofônico seja uma benção 
para todos os que o fazem, principalmente os ouvintes. 
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL: insistimos com os irmãos 
faltosos que procurem valorizar a Escola Bíblica Dominical 
frequentando-a regularmente. Aos alunos da Escola 
pedimos observarem o horário de inicio das classes. 
Pedimos ainda que não se esqueçam de trazer uma oferta 
para a Escola Dominical, pois com essas ofertas adquirimos 
o material usado nela principalmente revistas. 
MISSÕES E BENEFICENCIA: esses dois Departamentos 
necessitam de recursos para darem andamento as suas 
atividades. Pedimos aos irmãos que se engajarem nesses 
ministérios dando, mensalmente, a sua contribuição 
financeira para manutenção dessas obras. Procurem os 
diretores e cadastrem-se como mantenedores. 
REUNIÃO DERE: no dia 20/02, a partir das 19h30m. 
Público alvo: diretoria DERE, diretoria e professores da 
Escola Bíblica Dominical. Assunto: planejamento do DERE, 
frequência dos alunos, horário funcionamento das classes, 
atualização de professores, período devocional, etc. 
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. 
 

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

2 Tm 4.2 


