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                Somos todos Missionários 
          Constantemente ouvimos a expressão “este 
mundo está perdido”, de fato, sem Cristo este 
mundo está perdido. Nunca será resgatado para 
Deus, até que Seus filhos acordem para o fato de 
que eles têm uma missão a realizar. Moody, o 
grande evangelista do século XIX, disse certa vez: 
”se em nós não houver o desejo de ver o mundo 
discipulado no caminho de Cristo, há então algum 
problema em nossa crença”. 
         Muitos cristãos não percebem que são 
privilegiados, esquecem-se de que, através do 
evangelho de Cristo, tem autoridade de Deus para 
serem instrumentos para resgatarem vidas das 
trevas para à luz. Muitos pensam que a obra de 
Deus deve ser feita somente pelos ministros e 
outros oficiais da igreja, ora, se somos verdadeiros 
cristãos então todos devemos ser missionários, 
pois não são apenas aqueles que se dispõe em 
viajar para lugares distantes que são missionários, 
mas todos que falam aqui e em qualquer lugar a 
respeito do plano redentor de Deus em favor da 
humanidade. 
         Cristo desceu dos céus para cumprir uma 
missão, de igual modo nós somos enviados com 
uma missão a cumprir “Assim como o Pai me 
enviou, também eu vos envio” Jo 20.21. 
”Recebereis a virtude do Espírito santo, que há de 
 
 

vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas tanto em 
Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e 
até aos confins da terra” At  1.8. Cristo ainda 
hoje nos desafia a testemunharmos dele, seu 
estilo de vida e seus ensinamentos devem ser 
evidenciados em nós e proclamados por nós. 
        A evangelização é uma ordem, e não uma 
opção, e só pode ser feita pela Igreja. Nenhuma 
outra instituição pode cumprir essa tarefa, a 
Igreja é o instrumento de Deus para alcançar o 
mundo, é tarefa nossa e de mais ninguém. 
“Porque, se anuncio o evangelho, não tenho de 
que me gloriar, pois me é imposta essa 
obrigação; e ai de mim se não anunciar o 
evangelho!” 1 Co 9.16.  
       Precisamos urgentemente entender que o 
universo inteiro se curva diante da autoridade 
absoluta do Senhor Jesus Cristo. Seríamos nós 
os únicos do universo a questionar suas ordens, 
e fazer pouco caso do seu mandato quando 
disse: ”Ide por todo o mundo, pregai o evangelho 
a toda criatura” Mc 16.15? 
       “Como, pois, invocarão aquele em quem não 
creram? E como crerão naquele de quem não 
ouviram? E como ouvirão, se não há quem 
pregue? E como pregarão, se não forem 
enviados? Como está escrito: quão formosos os 
pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam 
coisas boas! Mas nem todos obedecem ao 
evangelho” Rm 10 14-16. 
       Amados irmãos, missões é missão de todos. 
Assumamos, pois esse privilégio que recebemos 
de Deus, entendamos que todos somos 
missionários e isso deve ser evidenciado na 
prática através da oração, do ir, e do contribui.  
       No amor de Cristo.    
                                    Pastor Cícero Manuel 
      
 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 DINÂMICA DA IGREJA 
Domingo: 09h – Escola Dominical/10h30m – Culto 
Devocional/18h – Culto Vespertino  (1º domingo  – Ceia do 
Senhor); Terça–Feira: 19h30m – Culto de Oração; Quarta–
Feira: 15h – Culto da Hora Nona/19h30m – Ensaio do Conj. 
Ebenézer; Quinta-Feira: 19h30m – Culto de Estudo 
Bíblico/20h15m – Assembleia da Igreja (3ª quinta-feira de dois 
em dois meses); Sexta-Feira: 19h30m – Culto nos Lares 
(uma vez por mês)/19h30m – Culto de Evangelização 
(quinzenal); 19h30m – Culto de Celebração ao Senhor (última 
sexta-feira de cada mês – DAUC/DHEC); Sábado: 16h – 
Ensaio do Conjunto Coral; 19h30m – Culto dos Jovens   (Culto 
Matutino: Todos os dias – 07h30m às 08h30m) (1ª Semana do 
mês – Culto de oração de segunda a sexta) 

CALENDÁRIO DE EVENTOS Março/Abril 
11/03 – Domingo Missionário; 18/03 – Dia Internacional da 
Mulher; 24/03 – Avanço Missionário Ernani Sátiro. 01/04 – Culto 
Especial dos Homens; 05 à 09/04 – Congresso Nacional de 
Adolescentes (Alhandra); 06/04 – Manhã de Jejum e Oração; 
14/04 – Avanço Evangelístico Rota do Sol; 14/04 – Sabadão com 
Cristo; 22/04 – Aniversário Conjunto Ebenézer; 24 a 27/04 – 
Concilio Nacional Aliança.      ANIVERSARIANTES DE MARÇO 

01 – Danilo Wanderley; 01 – Vitor Hugo (Valentina); 01 - 

Janaína Silva (Valentina); 01 – Marizete Florencio; 02 – Denis 

Eduardo; 03 – Nathalia Késsia; 04 – Amanda Sayonara; 05 - 

Karoline da Costa (Rota do Sol); João Pedro (neto Josefa 

Porfirio); 05 - Karolina da Costa (Rota do Sol); 06 – Edilene Mª 

Santana (Valentina); 07 – Isa Nery; 07 – Presb. José Diniz; 08 

– Luma Gabriele; 09 – Vanda Lopes Cavalcanti; 09 – Darlene 

Monteiro; 09 – Marcos Victor Melo; 09 – Joyce Cristina (neta 

Fátima Rodrigues); 10 - Icaro J. Adolfo; 10 – Presb. Emanuel 

Felinto; 12 - Beatriz Porfirio (neta Josefa Porfírio); 13 – 

Mariana de Jesus (Valentina); 14 – Maria da Luz (Ernani 

Sátiro); 15 – Ligia Keila; 17 – Mª José de Oliveira; 17 – 

Nathalia Kelly Viegas; 17 – Mª Amélia Barbosa (Rota do Sol); 

18 – Dorian Kelly (Valentina); 19 – Tiago Antônio; 20 – 

Aneilde Silvestre; 20 – Miss. Liliane Liger; 20 – Silas França 

(Rota do Sol); 20 – Diác. Francisco de Assis (José Américo); 

21 – João Victor (Rota do Sol); 22 – Crislayne Ferreira (Ernani 

Sátiro); 23 – Rosilene Silva; 23 – Brenda (Valentina); 27 – 

Lúcia Diniz; 29 – Renata Araújo; 31 – Josefa Rejane 

(Valentina).      PARABÉNS ANIVERSARIANTES! 

VÍDEOS DOS CULTOS: as mensagens pregadas no 
culto dos domingos à noite estão sendo postadas no 
site da nossa Igreja WWW.3iec.com.br. 

@@@@@ 
ESCALA DE DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje à noite – Demétryo/Marçal; 
 Ter – Davi; Qui – Valdenor; Sáb – Bosco  
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PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
11 – Diác. Lucini;  

18 – Presb. Enoaldo; 25 – B.T. Silas França 
CULTO DEVOCIONAL 

25 – Marlene 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

14 – Miss. Francisca;  
21 – Miss. Liliane; 28 – Marlene  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Meireles (14,28); Antônio João (21) 

CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes: 15 – Diác. Josenilton; 

22 – Diác. Valdenor; 29 – Diác. Lucine 
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  

CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
10 – B.T. Samuel; 17 – Pr. Walter;  

24 – Pr. Jedaías; 31 – Miss. Francisca 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

11 – Pr. Jedaías; 18 – Pr. Walter; 25 – Pr. André 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

11 – Pr. André; 18 – Pr. Cícero; 25 – Pr. Jedaías 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

17 – Maria da Luz/Presb. Saul 
24 – Presb. Saul/Presb. Múcio 

31 – Maria da Luz/Sem. Jadson 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

11 – Presb. Múcio; 18 – André Augusto; 25 – Pr. Cícero 
    CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (SEX)  

16 – B.T. Samuel/Presb. Múcio 
23 – Presb. Carlos Alberto/Presb. Inaldo 

30 – Presb. Inaldo/Diác. Francisco    
CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

11 – Presb. Inaldo;  
18 – Presb. Múcio; 25 – Diác. Francisco 

@@@@@@@@ 

ORAÇÃO PELOS ENFERMOS: não nos esqueçamos de 
orar a Deus em favor dos irmãos que estão enfrentando 
enfermidades, dentre eles Maria Vincência, Josefa de 
Aquino, Enoque Monteiro, Maria José esposa de Enoque, 
Pr. Eudes, Fátima esposa de Euclides, Presb. Adelson e 
Maria Guedes. “Orai uns pelos outros para que sareis”. 
VIAGEM EUDES JUNIOR E VERONICA: os irmãos Eudes 
Junior e sua esposa viajaram ontem para Simões/PI, onde 
irão residir. Deus os abençoe nesse novo local.   

  
 

 

VITÓRIA EM VESTIBULAR: parabenizamos a Danilo 
José, filho de Djanilson, pela aprovação no Curso de 
Tecnologia da Informática, promovido pela UNPB/FPB.  
CLASSE PREPARAÇÃO AO BATISMO: no próximo 
domingo terá inicio A Classe de Preparação ao Batismo, 
sob a orientação do Presb. Evandro José. Já temos cinco 
irmãos arrolados. Se porventura houver mais alguém 
interessado no batismo procure o Presb. Evandro. Essa  
Classe funcionará aos domingos no horário das 09 as 
10h15m. 
ELEIÇÃO DE PASTOR AUXILIAR E PRESBITEROS: no 
último domingo deste mês, dia 25, logo após o culto da 
noite que terminará um pouco mais cedo, instalar-se-á 
uma assembleia especial, as 19h50m, para eleição de um 
Pastor Auxiliar (Pr. Walter Moura) e dois Presbíteros 
(Lucini Yamaguchi e Silas França), sendo que Lucini 
servirá no templo sede e Silas na Congregação da Rota 
do Sol. Esses amados são pessoas de confiança, 
idôneas, com dons evidentes do Espirito para exercerem 
os ofícios pleiteados. Esses irmãos candidatos são 
homens que tem demonstrado zelo e dedicação à obra do 
Senhor. Todos eles estão sendo apresentados à Igreja 
pelo seu Conselho Eclesiástico (Pastores Eudes e Cícero, 
Presbíteros Saul, Enoaldo, Genison, Carlos Alberto, 
Adelson, Evandro José, Léo e José Diniz, e o Diácono 
Valdenor representante do Diaconato). A assembleia se 
instalará simultaneamente no templo sede e nas 
Congregações da III IEC/JPA, sendo os dirigentes das 
mesmas responsáveis pela votação nelas. A exceção se 
faz na Congregação da Rota do Sol, que o Pastor da 
Igreja nomeia o Diác. Bonifácio como responsável pela 
votação, devido o seu dirigente (Silas França) ser um dos 
candidatos ao Presbiterato. Pedimos as orações da Igreja 
por essa eleição a fim de que a vontade de Deus seja 
manifestada. 
REALIZAÇÃO DE BATISMO: no domingo passado, na 
Congregação do Valentina, foi batizada a irmã Rejane 
Martins da Silva. A cerimonia do batismo foi realizada pelo 
Pastor Cícero Manuel conforme autorizado pela Igreja. No 
ato do batismo a irmã Rejane foi recebida 
automaticamente como membro da III IEC/JPA. 
              VISITANTES: SEJAM BEM VINDOS! 
ASSEMBLEIA DA IGREJA: 15/03, A PARTIR 20h30m. 
  

DOMINGO MISSIONÁRIO: hoje, tanto pela manhã como 
a noite, teremos reuniões especiais em que será 
enfatizado o tema de missões. Pela manhã pregará o 
irmão André Augusto e a noite o Diác. Lucini Akihiro. O 
tema geral que os preletores irão explorar é: “Somos 
todos missionários”, baseado em Atos 1.8. No culto da 
manhã será levantada uma oferta especial para a obra 
missionária realizada pela nossa Igreja. Oremos para que 
essa programação seja usada por Deus para despertar os 
irmãos que fazem parte do ministério da III IEC/JPA para 
se envolver mais com a obra missionária. 
ASSEMBLEIA DA IGREJA: na próxima quinta-feira 
teremos a nossa assembleia ordinária de membros. Os 
tesoureiros devem fornecer as informações dos 
respectivos caixas, a partir de novembro/11 até 
fevereiro/12, mês a mês, para ser apresentada a 
assembleia. Entregar os dados ao Pastor Eudes até a 
próxima terça-feira, dia 13/03. 
INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS: já está sendo 
distribuída com as Congregações a planilha para 
inventariar os bens da Igreja. No templo sede os trabalhos 
irão começar amanhã, sob a orientação de Lúcia Diniz, 
auxiliada pelo Diácono Meireles e a irmã Telma. 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER: no próximo 
domingo, pela manhã, estaremos oferecendo o culto em 
gratidão a Deus pela passagem do Dia Internacional da 
Mulher. Nesse culto teremos uma programação especial 
com a presença de conjuntos da Igreja. Ainda no culto a 
Miss. Liliane estará ministrando a Palavra de Deus. 
PLACA DA IGREJA: a placa com o nome e a logomarca 
de nossa Igreja está sendo confeccionada. Em breve 
iremos instalá-la. Essa placa é uma cortesia da ART10, 
empresa de Max, filho de Mário e Artemísia.   
SORTEIO DE CELULAR: o Deptº de Auxiliadoras está 
fazendo um sorteio de um celular para angariar recursos 
para as festividades da Semana do Lar em maio próximo. 
O Celular tem 3 chips, MP3, TV e outros recursos. O valor 
da cartela é de R$ 2,00. Prestigiem! 

@@@@@@@ 
ESCALA CONJUNTOS - MARÇO 

Shekinah (Dia 11 - manhã e noite) 
Ebenézer (Dias 11 - manhã e noite, 25) 

Kyrios (Dia 18); Getsêmani (Dia 25) 

 


