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Comprometidos com a Missão 
    Devido ao estado deplorável do homem 
provocado pelo pecado, Deus graciosamente 
enviou o Seu Filho ao mundo, em forma humana 
para, através de sua morte, reconciliar o homem 
consigo mesmo. “E tudo isso provém de Deus, que 
nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e 
nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus 
estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 
não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós 
a palavra da reconciliação” 2 Co 5.18,19. 
    Essa boa nova de salvação (o Evangelho de Cristo) 
foi dada como comissão à Igreja (o conjunto dos 
salvos) para ser proclamada no mundo inteiro, a 
toda a criatura, pois Deus determinou quem cresse 
nessa mensagem e a recebesse no coração seria 
salvo da condenação eterna imposta pelo pecado. 
“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, 
nosso Senhor” Rm 6.23. “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. 
    O Senhor Jesus Cristo ainda determinou que os 
salvos se organizassem em comunidades locais para 
que as grandes tarefas da Igreja (adoração, 
edificação, proclamação e beneficência) fossem 
realizadas a contento, dentre elas, como vimos, a 
proclamação do Evangelho de Cristo. 
    Considerando que as comunidades locais têm 
como componentes membros e congregados que  
     
     
      

fizeram um pacto de ser leal a Cristo e, 
consequentemente, comprometidos com o seu 
querer, com a sua vontade, devem elas 
priorizarem em tudo essa obra que é uma 
comissão expressa de Deus, conforme revelado 
nos evangelhos de Mateus (Mt 28.18-20), Marcos 
(Mc 16.15,16), Lucas (Lc 24.47) e em Atos dos 
Apóstolos (At 1.8). 
    Uma das características da Igreja do Senhor 
Jesus, que Ele a compara a um rebanho de 
ovelhas, é a obediência à vontade do Sumo 
Pastor. “As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e 
eu conheço-as, e elas me seguem; e dou-lhes a 
vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém 
as arrebatará das minhas mãos” Jo 10.27,28. 
Essas ovelhas, docilmente, obedecem à voz do 
Seu Pastor que tem como desejo expresso 
alcançar outras ovelhas de outros apriscos para 
trazê-las ao Seu redil. “Ainda tenho outras 
ovelhas que não são deste aprisco; também me 
convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, 
e haverá um rebanho e um Pastor.” Jo 10.16. 
    Amados, se somos de fatos ovelhas de Jesus, 
nascidos de novo, convertidos de coração a Cristo 
não podemos fazer “ouvidos de mercador” ao 
apelo da missão dada por Deus a Sua Igreja, que é 
pregar o evangelho no mundo inteiro e a todas as 
criaturas. A tarefa, na verdade, é gigantesca, mas 
nós que pertencemos a III IEC/JPA devemos fazer 
a nossa parte nesse projeto divino. Somos como 
Igreja responsável pelo bairro do Geisel, por João 
Pessoa, Paraíba, etc. Devemos não só falar de 
Jesus a quem não ouviu ainda, mas também orar 
e contribuir financeiramente para que essa obra 
seja realizada. 
    Pergunto a você querido irmão: você vai ficar 
de fora dessa missão? Você vai só assistir os 
outros a se envolverem com ela? É hora de 

comprometimento com a Missão.        Pr. Eudes 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

          
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR/ABR) 
17/03 – Domingo Missionário; 28 a 31/03 – 36ª 
Congresso Nacional do DEMEC; 29/03 – Manhã de 

Jejum e Oração; 30/03 – Programação Especial de 

Louvor; 30/03 – Avanço Missionário Ernani Sátiro. 
13/04 – Culto Evangelístico no Geisel; 14/04 – Culto 

Especial dos Homens; 19 a 22/04 – Concílio Regional 

da ALIANÇA; 20 – Sabadão com Cristo; 21 
Aniversário Conjunto Ebenézer; 27/04 – Avanço 

Evangelístico/Sopão Rota do Sol.               

                ANIVERSARIANTES DE MARÇO 
01-Danilo Wanderley, 01-Vitor Hugo (Valentina), 01-

Janaina da Silva, 01-Marizete Florêncio, 02-Denis 

Eduardo, 03-Nathália Késsia, 03-Matheus da Silva (novo 

convertido), 04-Ederaldo José (E. Sátiro), 04-Amanda 
Sayonara, 05-Karoline da Costa (R. do Sol), 05-João Pedro  

(neto Josefa Porfírio), 06-Edilene Mª de Santana 

(Valentina), 07-Isa Nery, 07-Presb. José Diniz, 08-Luma 

Gabriele, 09-Vanda L. Cavalcanti (E. Sátiro), 09 Darlene 

Monteiro, 09- Marcos Victor V. de S. Melo, 09-Joyce 

Cristina (neta Fátima Rodrigues), 10-Emanuel Felinto, 12-

Beatriz Porfírio  (neta Josefa Porfírio), 13- Joselane Alves 

de Souza (Rota do Sol), 13- Mariana de Jesus (Valentina), 

14- Mª da Luz (E. Sátiro), 15-Lígia Keila, 17 – Armando 

Diniz (Rota do Sol), 17- Nathalia Kelly Viegas, 17-Mª 

Amélia Barbosa (R. do Sol), 18-Dorian Kelly, 19 Tiago 
Antônio, 20-Aneilde Silvestre, 20-Miss. Liliane Liger, 20-

Presb. Silas Luiz (R.do Sol), 20- Diác. Francisco de Assis 

(J. Américo), 21-João Victor (R. do Sol), 23-Rosilene da 

Silva, 23-Brenda (Valentina), 27-Lúcia Diniz, 27-Pedro 

Henrique (neto de Célia) e 29-Renata Araújo. 

 
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  – Euclides /Valdenor 

Ter – Marçal; Qui – Davi; Sáb – Léo 
 

 
 

 

 

Porque, se anuncio o evangelho, 
não tenho de que me gloriar, pois 
me é imposta essa obrigação.  



 

            

   ESCALA DE OBREIROS (MAR) 

 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 

17 – (D) Pr. Cícero, (P) Pr. Moisés;  
24 – (D) Pb. Genison, (P) Pr. Jedaías;  
31 – (D) Dc. Valdenor, (P) Pr. Eudes  

CULTO DEVOCIONAL 

24 – Josias; 31 - Marlene 
CULTO DA MOCIDADE 

23 – Pr. Walter; 30 – Ms. Liliane 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

20 - Iza Maria; 27 – Joana D´Arc 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Bosco (20); Meireles (27)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

21 – (D) - Meireles; 28 – (D) Bosco  
(P) – Pastor da Igreja  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

17 – Pr. Jedaías;  
24 – Pr. Walter; 31 – Pb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
17 – Pb. Silas;  

24 – Pr. Cícero; 31 – Pr. Jedaías 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

23 – Dc. Junior; 30 – Pb. Saul 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

17 – Dc. Junior;  
24 – Pr. André; 31 – Pr. Cícero 

CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
17 – Ms. Aline;  

24 – B.T. Samuel; 31 – Pr. Walter 
PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

20 – Pr. Cícero; 27 – B.T. Samuel 

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

VISITANTE SEJA BEM VINDO! 

DOMINGO MISSIONÁRIO: hoje teremos, tanto 
pela manhã como a noite, uma programação 
especial voltada para a obra missionária. Pregará 
em ambos os cultos o Pastor Moisés Alves, da 
Igreja Congregacional Ebenézer em Campina 
Grande. 
OFERTA MISSIONÁRIA: em ambos os cultos 
que serão realizados hoje, iremos levantar uma 
oferta especial para a obra missionária realizada 
por nossa Igreja. Pedimos que os irmãos façam o 
melhor que puderem, pois esse dinheiro servirá 
para aquisição de bíblias, novos testamentos, 
folhetos, etc. 
LIVRO 40 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO: as 
reflexões que estavam sendo feitas no culto de 
oração da Igreja nas terças-feiras, baseadas no 
livro em apreço, terão a sua continuidade no 
período devocional dos domingos pela manhã, a 
partir de abril, conforme escala que será feita. 
CALENDÁRIO DE EVENTOS DA IGREJA: o 
calendário de eventos da nossa Igreja para 2013 
está disponível em nosso site que pode ser 
acessado pelo endereço www.3iec.com.br. No 
nosso site além do calendário de eventos, temos 
os boletins da Igreja, as pregações dos domingos, 
notícias da Igreja sofredora e do mundo 
evangélico em geral, e outras informações 
importantes para os irmãos que fazem o 
ministério da 3ª IEC/JPA.  
CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO: estamos 
estudando a possibilidade de implantar um 
projeto de instalação de uma classe de 
alfabetização de jovens, adultos e idosos. Essa 
classe funcionará de forma gratuita nas 
dependências de nossa Igreja, três vezes por 
semana, no horário das 19 à 22h, e com a 
quantidade mínima de 20 alunos. A estimativa de 
começarmos a classe é final de abril deste ano. 
Esse projeto é uma parceria com a Secretaria de 
Educação do Estado da Paraíba. Será fornecido 

certificado ao participante. Os interessados 
procurem a irmã Laércia Diniz, fone 87616248. 

VITORIA EM VESTIBULAR: a nossa irmã 
Verônica Mello foi aprovada para o primeiro 
período no recente concurso vestibular promovido 
pela Universidade Federal da Paraíba, no curso de 
Pedagogia. Parabenizamos a irmã Verônica e 
rogamos sobre ela e família a continuidade das 
bênçãos de Deus. 
PRESBÍTERO GENISON:  o nosso estimado irmão 
Presbítero de nossa Igreja Genison Brito precisa de 
nossas orações porque a operação de catarata 
noutro olho não foi satisfatória. Provavelmente ele 
se submeterá pela terceira vez a uma cirurgia no 
mesmo olho.  
VIAGEM ESTADOS UNIDOS: o irmão André 
Augusto, filho do pastor da Igreja, viajou na quarta-
feira passada de madrugada para Santa Clara, 
Califórnia, Estados Unidos onde passará uns dez 
dias participando de um evento sobre 
desenvolvimento de software. A viagem foi sem 
nenhum contratempo e abençoada por Deus. 
CONTRIBUIÇÕES: devido à enfermidade do 
Presb. Genison Brito, tesoureiro da Igreja, o Pastor 
Eudes nomeia o Diác. Joaquim Meireles para a 
função de tesoureiro temporário enquanto o Presb. 
Genison convalesce. Os irmãos estão autorizados a 
entregarem, eventualmente, os envelopes contendo 
suas contribuições ao Diácono Meireles. Como é de 
praxe não se esqueçam de colocar no envelope de 
contribuição o nome do contribuinte, o valor e o 
mês de referência.  
ROTEIRO VISITA PASTOR IGREJA: Se Deus 
permitir, o Pastor da Igreja visitará as Congregações 
de acordo com o cronograma a seguir: José Américo 
– 14/04; Ernani Sátiro – 19/05; Rota do Sol – 09/06; 
Valentina – 14/07. Nessas visitas o Pastor da Igreja 
ministrará a Palavra de Deus. 
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 

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

