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OS DEVERES DE UM MEMBRO DA IGREJA 

       A Igreja é uma instituição divina, tanto na sua 

expressão universal ou invisível (o conjunto de 

salvos de todas as épocas, inclusive aqueles que 

ainda hão de ser salvos) como na sua expressão 

local (uma comunidade de crentes arrolados como 

membros sob a direção de pastores e oficiais). 

      À luz do Novo Testamento nem todo 

agrupamento de crentes pode ser considerado 

uma Igreja na sua expressão local. O agrupamento 

para ser Igreja tem que ter sido regularmente 

instalada, com os seus oficiais (pastores, 

presbíteros e diáconos), seus membros e 

congregados bem como deve ter como regra de fé 

e prática os santos ensinamentos do Senhor Jesus 

e dos seus apóstolos, exarados nas Sagradas 

Escrituras, inclusive a administração contínua do 

batismo cerimonial para os novos conversos e a 

celebração da Ceia do Senhor, que são as duas 

ordenanças deixadas pelo Senhor Jesus para 

serem praticadas enquanto ela existir na face da 

terra. 

       Considerando a exposição acima, é bom 

lembrar aos crentes que se congregam em nossa 

Igreja, membros e congregados, inclusive pastores, 

presbíteros e diáconos que é um privilégio fazerem 

parte de uma Igreja genuinamente cristã 

evangélica.  

       Se por um lado é um privilégio gozar da 

comunhão com os santos do Senhor, usufruir dos 

cuidados espirituais da Igreja e da sua atenção e 

reconhecimento existe certas obrigações que 

devem ser lembradas a todos, senão vejamos:   

 

1) É dever de todos os crentes procurarem viver 

uma vida que agrade a Deus; 

2) É dever de todos os membros da Igreja 

frequentar assiduamente aos seus trabalhos; 

3) É dever de todos os crentes ser pontual nos 

seus compromissos, mormente, com os da 

sua Igreja; 

4) É dever de todos os membros da Igreja 

contribuir fielmente com os dízimos e as 

ofertas para a manutenção do trabalho do 

Senhor realizado por ela; 

5) É dever de todos os membros da Igreja 

trabalhar para o desenvolvimento espiritual e 

numérico da mesma; 

6) É dever de todos os crentes em Cristo não 

serem maledicentes, não dizerem fofocas, ou 

falarem mal dos outros; 

7) É dever de todos os membros da Igreja 

obedecer aos seus pastores como autoridades 

constituídas por Deus dentro dela; 

8) É dever de todos os membros da Igreja, 

especialmente dos oficiais, quando se 

ausentarem dos cultos ou em viagem, 

informarem ao Pastor da Igreja; 

9) É dever de todos os membros, priorizarem em 

tudo as atividades da Igreja a que pertence e 

só saírem para realizar atividades em Igrejas 

diferentes da sua quando autorizados pela 

liderança da mesma. 

   Essas lembranças se fazem necessárias por 

que alguns de nós têm se esquecido de suas 

responsabilidades diante de Deus e da Igreja a 

que pertence.  

     Se você teme a Deus e quer ser uma bênção e 

sê em tudo abençoado procure, com a graça 

divina, cumprir os seus compromissos para com 

a Igreja a que você pertence.   As Sagradas 

Escrituras dizem que as ovelhas de Jesus são 

submissas, são ordeiras, são dóceis, e ouvem a 

voz do Supremo Pastor.  

     Assim sendo irmãos, cumpramos os nossos 

deveres para com a Igreja do Senhor e Deus se 

agradará de nós.  

                  Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

        

 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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: 19h30m – 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 Janeiro/Fevereiro 
08/01 – Dia de Intercessão pela ALIANÇA; 21/01 – Avanço 
Evangelístico no Geisel; 05/02 – Dia do Homem 
Congregacional; 12/02 – Aniversário do Getsêmani; 18 a 
21/02 – Retiro Espiritual; 29 – Aniversário do Círculo de 
Oração. 

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

02 – Mª Francisca da Conceição (Rota do Sol); 03 – 

Rosy Nunes (Rozinha); 04 – Mª das Dores do 

Nascimento; 04 – Diác. Gilson Lima Ribeiro (Ernani 

Sátiro); 05 – Alana Akemi S. Yamaguchi; 05 – Paulo 

Jorge (Valentina); 06 – Defrannil P. de Moura 

(Valentina); 06 – Jader Porfírio; 08 – Erivalda Maria 

dos Santos; 08 – Frank (Valentina); 08 – Orlandina 

Santos Duarte (Ernani Sátiro); 11 – Presb. Aureliano 

F. de Medeiros; 11 – André (Valentina); 12 – Jonas 

Andrade de Sousa; 12 – Bruna Vanessa (filha de 

Valdilene); 12 – Evangleide L. Svendsen (Valentina); 

13 -–Mª de Fatima Brito; 13 – Jean Sales Pereira; 15 

– Josete Ferreira da Silva; 16 – Diác. José Francisco 

Marçal Jr.; 17 – Joceane Gomes dos Santos 

(Valentina); 18 – Elda Lopes Cavalcanti (Ernani 

Sátiro); 18 – Linaldo A. dos Santos; 21 – Presb. 

Enoaldo José da Silva (Valentina); 24 – Leda Rejane 

Alves (Valentina); 25 – Mauro Filho (Valentina); 26 – 

Jaciara Fontes Ferreira; 27 – Presb. Múcio A. Araújo 

Lima; 27 – Valdilene Regis Silva; 28 – Hellen Karine 

Santana (Valentina); 29 – Severina L. Brito; 30 – 

Keilla Anny da Silva Lima; 30 – Beatrix Andrade S. 

Ferreira.              

PARABÉNS ANIVERSARIANTES! 

 

 
 



 

            

PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
15 – Pr. Cícero;  

22 – Miss. Liliane; 29 – Pr. Eudes 
CULTO DEVOCIONAL 

15 – Pr. Eudes; 22 – Lúcia Diniz; 29 – Carmelita     
CULTO DA HORA NONA (QUA) 
18 – Rose Brito; 25 – Marlene Soares  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Antônio João (18); Meireles (25)   

CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes:  

19 – Diác. Lucine; 26 – Diác. Josenilton.  
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  

CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
21 – Pr. Walter  

ESCALA DE DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 
Hoje à noite – Josenilton/Euclides; 

 Ter – Valdenor; Qui – Davi; Sáb – Bosco  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

15 – Diác. Junior;  
22 – Pr. Jedaías; 29 – Presb. Enoaldo       

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
15 – Presb. Múcio;  

22 – B.T. Silas; 29 – Pr. Cícero     
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

21 – Maria da Luz/Presb. Saul 
28 – Presb. Saul/Maria da Luz 

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 
15 – Diác. Lucine; 22 – Pr. Cícero; 29 – Pr. Walter 

    CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (SEX)  
20 - Presb. Inaldo/Presb. Carlos Alberto 

27 – Presb. Carlos Alberto/Pr. Eudes  
CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

15 – B.T. Samuel;  
22 – Presb. Inaldo; 29 – Sem. Luzinaldo 

###### 
ESCALA CONJUNTOS (JANEIRO) 

CORAL (recesso); KYRIOS (15); EBENÉZER 
(15,29); GETSÊMANI (22); SHEKINAH (29) 

     
 

 
            

UM APELO MISSIONÁRIO: é sabido de todos que fazer 
missões é uma das atribuições da Igreja. “E disse-lhes: 
Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 
Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer 
será condenado” Mc 16.15,16. Deus confiou o Evangelho 
a Igreja para ser disseminado no mundo inteiro. Quando 
se fala em Igreja nesse contexto, queremos dizer todos os 
que professam a fé em Cristo. Assim sendo, todos nós 
somos responsáveis por essa obra. É sabido ainda que se 
faz missões orando especificamente sobre o assunto, 
contribuindo financeiramente para essa obra, e falando de 
Jesus em todas as oportunidades que houver. Se é 
responsabilidade de todos fazer missões, devemos nos 
envolver com essa obra que é de Deus, de uma maneira 
ou de outra. O ideal é que contemplemos as três áreas do 
assunto (orando, contribuindo e indo), mas se for 
dificultoso ir por parte de muitos, devido aos inúmeros 
afazeres da vida, se pode orar sobre o assunto e 
contribuir para que outros que tenham disponibilidade 
possam ir. 
 Nós da III IEC/JPA estamos também com essa 
responsabilidade pesando sobre os nossos ombros. 
Assim sendo, pedimos aos irmãos que se engajem na 
obra missionária feita pela nossa Igreja. Isto posto, 
desafiamos os irmãos a serem mantenedores do DMIS 
(Deptº. de Missões) de nossa Igreja. Separe mensalmente 
uma quantia, de acordo com a sua prosperidade, e oferte 
para a obra missionária da Igreja. Isso não tem nada a ver 
com o dízimo do Senhor que deve ser entregue ao caixa 
central da Igreja. Do caixa central já existe um repasse 
que é feito sistematicamente todos os meses para o 
DMIS, mas o projeto missionário da Igreja precisa de mais 
recursos. A outra ideia é que o crente venha orar junto 
com a igreja, nos cultos das terças-feiras, quando 
estamos juntos intercedendo pela obra missionária. 
Quanto a ir, precisamos entender que missões começam 
em nossa casa, daí se espalha pela vizinhança, pelo 
bairro, pela cidade, pelo estado, região, país onde 
moramos, enfim pelo mundo inteiro. “Mas 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”. 

Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
  

PRESB. ADELSON: o estado de saúde de Adelson 
apresentou uma melhora e ele já se encontra na 
enfermaria “E” do Hospital Dom Rodrigo. As visitas estão 
liberadas diariamente no horário das 08 às 22h. 
Continuemos orando por ele. 
CONJUNTO EBENÉZER: na reunião da quarta-feira 
passada, envolvendo as componentes do Conjunto 
Ebenézer e o pastor da Igreja, ficou combinado que as 
irmãs Adriana Meireles (regente), Carmelita (vice regente) 
e Christyanne Monteiro (consultora) ficarão responsáveis 
pelos ensaios e apresentação do Conjunto. Na ocasião  
foi definida a diretoria do Ebenézer composta dos irmãos 
Presb. Adelson Alexandre (diretor), Joana D`Arc (vice 
diretora) Elma Monteiro (secretaria) e Michela 
(tesoureira). A diretoria do Ebenézer e as irmãs regentes 
e consultora foram empossadas pelo Pastor da Igreja no  
término da reunião. 
AVANÇO EVANGELÍSTICO (21/01): no próximo sábado, 
a partir das 15h, teremos um avanço evangelístico nas 
ruas adjacentes a Igreja culminante com um culto 
relâmpago na praça defronte a casa do Presb. Adelson. O 
avanço será coordenado pelo nosso Departamento de 
Missões sob a orientação do Pastor Cícero. O DMIS 
convida aos irmãos que estarão disponíveis nesse dia a 
colaborarem. Antes do Avanço os irmãos se reunirão na 
Igreja para distribuição de literatura e também para um 
momento de oração.  
CAMPANHA CLIMATIZAÇÃO TEMPLO: estamos 

retomando a campanha para arrecadação dos 

recursos necessários a fim de adquirirmos as 

máquinas de ar condicionado para a climatização do 

templo. Contamos com a colaboração de todos! 

VÍDEOS DOS CULTOS: as mensagens pregadas no 
culto dos domingos à noite estão sendo postadas no 
site da nossa Igreja WWW.3iec.com.br.  
REALOCAÇÃO DE HIDRÔMETRO: o nosso 
Djanilson Rocha, especialista no assunto, faz a 
realocação de hidrômetro para facilitar a leitura 
da CAGEPA e tranquilidade do usuário. O 
preço inclui o fornecimento do material. Fone 
para contato: 3231.4241, 88854735. 

RETIRO ESPIRITUAL (18 a 21/02) 
 
 

 

http://www.3iec.com.br/

