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UMA IGREJA A SERVIÇO DE DEUS E DA COMUNIDADE 

BOLETIM DOMINICAL – 14/10/12 

Comprometidos com um projeto divino 
        Paulo, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, 
escrevendo a Tito revelou que fora comissionado por Deus 
para proclamar o Evangelho de Cristo visando despertar a 
fé daqueles contemporâneos seus que foram escolhidos por 
Deus para a salvação desde a eternidade. “Paulo, servo de 
Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é 
dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade 
segundo a piedade” Tt 1.1. Sabia Paulo que Deus tinha um 
projeto definido na eternidade que estava sendo executado 
no tempo e que esse projeto envolvia a chamada, através 
do Evangelho, daquelas pessoas que foram escolhidas para 
a salvação desde os tempos eternos. 
    Descobrimos pelas Escrituras que o homem é pecador 
aos olhos de Deus, e que essa condição foi herdada de 
Adão quando esse personagem pecou desobedecendo a 
uma ordem expressa de Deus. O texto sagrado nos diz em 
Romanos 3.23 que todos pecaram e destituídos estão da 
glória de Deus. Que todos os seres humanos herdam a 
natureza pecaminosa de Adão, e que a culpa do pecado do 
cabeça federal da raça humana foi imputada a sua 
descendência se extrai do texto de Romanos 5.12, que diz: 
“Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado 
no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte 
passou a todos os homens, porque todos pecaram”. 
    As Sagradas Escrituras ainda nos revelam que Deus 
graciosamente, movido por amor, preparou uma obra 
redentora através de seu Filho Jesus Cristo, que assumiu 
uma natureza humana, e morreu na cruz pelos pecados do 
homem. “o qual (Jesus Cristo) foi entregue por causa das 
nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa 
justificação” Rm 4.25. (Veja ainda 1 Co 15.1-4). 
    Ainda encontramos nas Escrituras que o Senhor Jesus  
     

comissionou a sua Igreja para que pregasse o Evangelho, 
que é as boas novas de salvação, em todo o mundo e a 
toda a criatura, para testemunho. “E disse-lhes: Ide por 
todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem 
crer e for batizado será salvo; quem, porém, não crer será 
condenado” Mc 16.15,16. 
     Ainda determinou Deus que essa salvação apregoada 
pela Igreja, fosse crida e recebida pela fé a fim de que o 
pecador perdido pudesse ser salvo e passasse a gozar 
das beatitudes da vida eterna neste mundo e em 
plenitude no porvir. “Porque pela graça sois salvos, 
mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus; não 
de obras, para que ninguém se glorie” Ef 2.8,9.  
     Dissemos acima que Deus comissionou a Igreja para 
ser um instrumento de propagação da mensagem que 
redime o homem da perdição eterna. Lembramos que a 
Igreja é composta de pessoas que servem ao Senhor. 
Assim sendo, apresentamos um grande desafio para 
todos que fazem a nossa Igreja, que é se comprometerem 
com esse que é um dos maiores projetos de Deus - 
alcançar os eleitos através da pregação do Evangelho. 
     É sabido que missões se faz orando, indo e 
contribuindo. Lembramos que todos nós somos 
responsáveis por essa obra e que precisamos nos engajar 
nesse projeto divino. Ninguém deve ficar ausente. Todos 
devem dar testemunho de Jesus Cristo através de um 
viver santo, separado do pecado, e também abrindo a sua 
boca e falando de Jesus, de suas virtudes, especialmente, 
da virtude salvadora, pois só ele pode salvar o pecador 
perdido. “E não há salvação em nenhum outro; porque 
abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre 
os homens, pelo qual importa que sejamos salvos” At 
4.12. Deve o crente ainda orar por missões, pela salvação 
das almas perdidas e contribuir financeiramente para que 
essa obra seja realizada. 
     Deus ainda decidiu conceder o poder do Espirito para 
que essa obra seja realizada, conforme At 1.8: “mas 
recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e 
sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em 
toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra”.   
   Assim sendo desafiamos a todos os que fazem a III 
IEC/JPA a se comprometerem com esse projeto que é de 
Deus.                                Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  
 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

    
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CALENDÁRIO DE EVENTOS (Outubro/Novembro) 
12/10 – Manhã de Jejum e Oração; 12/10 – Dia das 
Crianças; 12,13,14/10 – Congresso DMEC; 13/10 – Culto 
Evangelístico Praça do Geisel; 14/10 – Conferência 
Missionária/Dia Nacional de Missões; 20,21/10 – 
Aniversário DAUC; 28/10 – Dia da Reforma Protestante 
(31/10). 02/11 – Manhã de Intercessão Missionária; 
10,11/11 - Aniversário DMOC; 15/11 – Manhã de Jejum e 
Oração; 17/11 – Aniversário da Mocidade; 24/11 – Cruzada 
Evangelística; 25/11 – Aniversário do Shekinah.  
          ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 

 
02-Pr.Eudes Lopes Cavalcanti; 04-Wirlline da Silva; 
04-Edson Gomes (Tei); 04-Vilma Bandeira (E. Sátyro); 
05-Juliana Rodrigues; 05-Miss. Isabel Mª (Valentina); 
07-Kátia Mª Araújo; 07-Ubiranildo Lilo(E. Sátyro); 09-
Fabiano Nóbrega; 09-Aline Bento; 10-Diác. Marcone 
da Silva (R. do Sol); 10-Daniel Fernandes; 12-Mª Da 
Luz Bezerra; 12-José Gentil; 12-Vamberto Pedro(E. 
Sátyro); 13-Mª de Fátima Rodrigues; 13-Mª de 
Fátima Oliveira(Esposa Euclides); 14-Avani Dantas; 
18-Kathlyn Keunner; 19-Yan Ferreira(E. Sátyro); 20-
Josias Batista; 21-Rivanda Belmont; 22-Isabel 
Cristina; 22-Roberlândio Rufino(Robson); 23-Edaniele 
Souza(Valentina); 24-Celeida Mª; 25-Verônica Carlos; 
26-Alex Linhares; 27-Clívia Lacerda(Valentina); 29-
Fracineide dos Santos(R. do Sol). 
                                  @@@@@@ 

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

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 
                                @@@@@@ 

ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 
Hoje à noite – Davi/Josenilton 

Ter – Valdenor; Qui – Euclides; Sáb – Demétryo  
 

 
 

 

 

As tuas palavras são em tudo verdade 

desde o princípio. 



 

            

 
ESCALA DE OBREIROS (OUTUBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
14 – Miss. Áustria;  

21 – Miss. Valdilene; 28 – B.T. Samuel  
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

17 – Marlene; 24 – Telma; 31 - Marlene 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Bosco (17,31); Meireles (24) 
 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

Dirigentes:    
18 – Diác. Meireles; 25 – Diác. Valdenor  

Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
20 – B.T. Samuel; 27 – Pr. Walter  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
14 – Pr. André;  

21 – Pr. Jedaías; 28 – Presb. Enoaldo   
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

14 – Diác. Junior;  
21 – Pr. Cícero; 28 – Presb. Silas   

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 
14 – Presb. Lucini;  

21 – Presb. Saul; 28 – Pr. Cícero   
        CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

14 – B.T. Samuel;  
21 – Presb. Inaldo; 28 – Pr. André   

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
17 – Diác. Junior;  

24 – Presb. Saul; 31 – B.T. Samuel 

 

 
ESCALA DE CONJUNTOS 

14 – Shekinah (M,N), Ebenézer (N);  
20 – Getsêmani, Ebenézer;  

21 - Kadoshi (M,N), Ebenézer (M,N); 28 - Kyrios 
 

 
 

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA: hoje pela manhã e a noite  
iremos realizar duas conferências missionárias, pregando na 
da manhã o Diác. José Cabral Junior sobre o tema 
“Proclamando Cristo ao mundo através do nosso testemunho 
de vida”, e a noite a Missionária Áustria Alves que pregará 
sobre o tema “Enfatizando a nossa convivência em amor”. 
DIA NACIONAL DE MISSOES: hoje à noite iremos celebrar 
ao Senhor pela passagem do Dia Nacional de Missões de 
nossa Denominação (segundo domingo de outubro). Pregará 
no culto a Missionária Áustria Alves. 
OFERTA DE MISSOES: hoje à noite iremos levantar a 
segunda parte da oferta missionária para a ALIANÇA. 
Lembramos aos irmãos que o nosso alvo é de R$ 1.600,00, 
e que desdobramos esse alvo em quatro parcelas de R$ 
400,00. Pedimos o envolvimento de todos os membros e 
congregados da III IEC/JPA, inclusive das Congregações, 
para o levantamento dessa oferta. Lembramos ainda que 
essa oferta irá ajudar na manutenção dos campos 
missionários que a ALIANÇA tem espalhado no Brasil e no 
exterior. Invistamos todos na expansão do Reino de Deus. 
ANIVERSÁRIO DEPARTAMENTO DE AUXILIADORAS 
(20,21/10): As auxiliadoras de nossa Igreja irão comemorar 
os seus quinze anos de organização oferecendo três cultos 
em ações de graças a Deus. O primeiro será no próximo 
sábado quando pregará a Missionária Josélia. Os outros dois 
no próximo domingo, sendo um pela manhã e o outro a 
noite, pregando no da manhã a Missionária Matilde e no da 
noite a Miss. Valdirene. Nesses cultos alguns de nossos 
conjuntos se apresentarão louvando e exaltando ao Senhor. 
As irmãs escolheram o tema “Mulheres que trabalham em 
busca da mesma recompensa”, baseado em 1 Co 3.8. A 
direção dos cultos ficará a cargo da liderança do 
Departamento de Auxiliadoras. 
ANIVERSÁRIO COMUNIDADE BESSAMAR: a Comunidade 
Evangélica Congregacional Bessamar, pastoreada pelo 
Reverendo Wilton Nóbrega, estará realizando as festividades 
de seu aniversário de dois anos de organização nos 
próximos dias 18 a 21/10. O pastor Eudes foi convidado para 
pregar no sábado dia 20. Parabenizamos a igreja irmã e 
desejamos a continuidade das bênçãos do Senhor sobre ela. 
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 Igreja em geral. “Orai sem cessar”. 

RECEPÇÃO DE MEMBROS: na assembleia de membros 
realizada na quinta-feira passada a Igreja recebeu como 
membros, por jurisdição, os irmãos Franciano Gomes dos 
Santos e Sérgio Pontes da Costa. Damos as boas vindas a 
esses amados a membrezia da Igreja e desejamos que eles 
sejam bênçãos bem como sejam profundamente abençoados, 
através do ministério da III IEC/JPA. 
NASCIMENTO: nasceu no dia 09 de outubro Enzo Matheus 
primeiro filho de Darliana, neta da irmã Darlene. 
Parabenizamos a família pelo nascimento do primeiro rebento 
e desejamos que Deus graciosamente conceda a graça e os 
recursos necessários para que os pais criem a criancinha nos 
caminhos do Senhor. 
VIAGEM PASTOR EUDES: o pastor da Igreja estará viajando 
na próxima quarta-feira (17/10) para Santa Cruz do 
Capibaribe/PE onde irá participar, junto com outros pastores, 
de uma reunião para confecção de um documento de fé para a 
nossa Denominação. O retorno do pastor Eudes está previsto 
para o sábado dia 20. Oremos por essa viagem e também 
pelos trabalhos da comissão que irá preparar esse documento 
de cunho teológico para a ALIANÇA. 
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL: lembramos aos irmãos que 
nos domingos pela manhã, no horário das 09h as 11h, temos  
a nossa abençoada e abençoadora Escola Bíblica Dominical. 
Nessa Escola temos classes para todas as faixas etárias 
(crianças, adolescentes, jovens e adultos) onde estudamos a 
Palavra de Deus. Desafiamos aos irmãos que não tem o 
salutar costume de frequentar a EBD a fazerem isso o quanto 
antes. Deus nos estar dando a oportunidade de crescermos na 
graça e no conhecimento de seu Filho Jesus Cristo através do 
estudo seriado da santa Palavra de Deus, mediante o estudo 
de lições de revistas especializadas. 
CULTO DE ORAÇÃO: não esqueçamos de que nas terças-
feiras, no horário das 19h30m às 21h, temos o nosso 
abençoado e abençoador culto de oração. Uns cinquentas 
irmãos estão subindo a casa do Senhor para orar a Deus, mas 
ainda falta você. A oração, disse alguém, é a respiração da 
alma. Venha orar conosco, buscar a presença de Deus. ”A 
oração de um justo pode muito em seus efeitos”. 
DIA DAS CRIANÇAS: devido a dificuldades operacionais as 
atividades relacionadas ao Dia das Crianças foram adiadas 
para outra data a ser informada pelo DINF. 
PEDIDO ESPECIAL DE ORAÇÃO: a família Cadó pede as 
orações da Igreja em favor de Euda, filha de Niná, que está 
enfrentando um sério problema em sua saúde. 
 

“Prega a Palavra, insta, 

quer seja oportuno, quer  

não...” 2 Tm 4.2 


