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                    Devoção a Cristo 
     Por sua infinita misericórdia e graça Deus tem 
orientado o Pastor da Igreja sobre o viver diário da 
nossa comunidade evangélica, e com este propósito 
ele elaborou o tema para o período de Retiro, por 
ocasião do Carnaval – “A devoção a Cristo como 
segredo de uma vida abundante”. Ao ser divulgado 
esse tema, fiquei a pensar sobre a importância da 
devoção a Cristo, e ao ler a Sagrada Escritura dois 
versículos na primeira epístola de Pedro me chamaram 
a atenção: “Sabendo que não foi com coisas 
corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes 
resgatados da vossa vã maneira de viver que por 
tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o 
precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro 
imaculado e incontaminado” 1 Pe 1.18,19. 
    Nossa vida era vazia sem sentido antes de sermos 
salvos, mas agora, por intermédio de Cristo ela é plena 
e feliz. Conhecer os feitos de Jesus por nós deve nos 
motivar a termos uma vida inteiramente dedicada a Ele, 
pois os seus feitos para conosco foram muitos. Neste 
belíssimo texto da Bíblia o apóstolo Pedro fala um 
pouco do muito que Jesus fez por nós. Citarei de forma 
breve apenas dois deles. 
    Primeiro. Ele derramou o seu sangue para nossa 
purificação. O escritor aos hebreus diz que: “sem 
derramamento de sangue não há remissão de 
pecados” Hb 9.22. Nossa salvação é o fruto do que 
Deus fez por nós em Cristo na cruz do Calvário, onde o 

sangue de Jesus foi derramado para nos justificar e  

assim nos purificar de todo pecado. O apóstolo João 
foi bem claro ao falar sobre isso, quando disse: “O 
sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado” 
1 Jo 1.7. Fomos redimidos e não há mais 
condenação, pois quem estar em Cristo é uma nova 
criatura. 
   Segundo. Ele nos adquiriu para vivermos com Ele 
e para Ele. Fomos resgatados da nossa vã maneira 
de viver. Jesus nos resgatou, libertou-nos da 
futilidade do pecado que nos levava aos vícios e as 
obras da carne, que reinava em nós. Antes não 
éramos povo de Deus, mas agora somos, e assim 
vivamos para Ele, pois não somos mais escravos do 
pecado, fomos comprados e temos um dono, somos 
sua propriedade exclusiva e ninguém nos pode 
arrebatar das suas mãos, pois assim disse Jesus: “E 
dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e 
ninguém as arrebatará das minhas mãos” Jo 10.28. 
    Queridos irmãos, o que Jesus fez por nós é 
impossível contar, avaliar, explicar, interpretar 
totalmente, mas uma coisa é certa se queremos viver 
uma vida abundante, precisamos dedicar nossa vida 
inteiramente a Ele.  
    Quero finalizar essa breve meditação deixando 
este texto para nossa reflexão. “Ele nos libertou do 
império das trevas e nos transportou para o reino do 
filho do seu amor, no qual temos a redenção, a 
remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus 
invisível, o primogênito de toda a criação; pois nele, 
foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a 
terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam 
soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo 
foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de 
todas as coisas. Nele tudo subsiste” Cl 1.13-17.  
     No amor de Cristo.  
                                            Pastor Cícero Manuel 

##########                                         
   RETIRO DA ROTA DO SOL – MONTADAS/PB 
Tema: Cristão compromissado, Igreja saudável. 

 

 
 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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 Fevereiro/Março 
18 a 21/02 – Retiro Espiritual; 29/02 – Aniversário do Círculo de 
Oração. 09/03 – Dia Internacional da Mulher; 11/03 – Domingo 
Missionário; 24/03 – Avanço Missionário Ernani Sátiro. 

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 

01 – Bianca Paredes (Valentina); 02 – André Fragoso; 04 – 

Presb. Genison Brito; 05 – Ana Maria da Costa (Rota do Sol); 

06 – Elma Araújo Monteiro; 07 – Tatiane Cristine (Valentina); 

08 – Mª José Diniz Oliveira; 09 – Henery Medeiros; 10 – Israel 

Fernandes Mello; 11 – Jadson O. Costa; 11 – Raiany Cynthya 

Brito (Valentina); 13 – Maria do Socorro Silva; 13 – Dandara 

Raquel; 15 – Erick Eduardo; 16 – Auzeni da Silva Lima; 18 -  

Valdilene Albuquerque (Valentina); 18 – Camila Yasmin 

(Valentina); 19 – Mário Lopes Figueiredo; 21 – Rebeca Brito 

Almeida; 21 – Eva Leite (Valentina); 22 – José Bruno 

Nascimento; 24 – Danilo José Rocha; 24 – Dara Karolynne 

Andrade; 25 – Gerlane Lima Araújo; 25 Edmilson Marinho da 

Silva (Rota do Sol);  27 – Adriana Meireles;  27 – Waldemar 

Fábio Arruda; 28 – Elza Helena Araújo.   

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. 
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! 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL PERIODO CARNAVAL: 
CULTOS: SAB (MOCIDADE); DOM (MANHÃ E NOITE); SEG 
(MANHÃ) E TER (NOITE). ALMOÇO DOMINGO PELA MANHÃ. 
PRELETORES: PR. RICARDO (BETEL), PR. SÉRGIO PAULO 
(1ª IEC/JPA), PR. MARCELO DUARTE (1ª IEC/JPA). TER 
NOITE – GRANDE CULTO DE ORAÇÃO. PRESTIGIEM! 
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PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
19 – Pr. Ricardo; 26 – Pr. Cícero 

CULTO DEVOCIONAL 
26 – Presb. Evandro 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
22 – Pr. Cícero; 29 - Marlene  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Meireles (29); Antônio João (22)   

CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes:  

23 - Diác. Josenilton.  
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  

CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
25 – Miss. Eliane 

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

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

26 – Pr. Walter 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

26 – Pr. André 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

25 – Maria da Luz/Diác. Gilson 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

26 – Presb. Saul 
    CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (SEX)  

24 – B.T. Samuel/Presb. Múcio  
CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

26 – B.T. Samuel 
SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

######### 

ESCALA CONJUNTOS  
19/02 – Getsêmani (manhã); Kyrios (noite) 

20/02 – Shekinah (manhã) 
 
ELEIÇÃO DE PASTOR E PRESBÍTEROS: O Conselho 
Eclesiástico da Igreja aprovou a indicação dos irmãos Pr. 
Walter Moura (Pastor Auxiliar), Lucine Yamaguchi 
(Presbítero) e Silas França (Presbítero), para se 
submeterem a eleição da Igreja, que será realizada no final 
do próximo mês. Pedimos as orações dos irmãos para que 
Deus manifeste a sua vontade na vida desses amados.           

 

 
     

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA: na próxima quinta-
feira, a partir das 20h45m, iremos realizar uma 
assembleia extraordinária para a eleição do 2º tesoureiro 
do Departamento de Patrimônio, devido à impossibilidade 
do Presb. Adelson de exercer a função para a qual foi 
eleito em dezembro do ano passado. Esse 2º tesoureiro 
será o responsável, junto com o Pastor da Igreja, para a 
movimentação da conta bancária da III IEC/JPA no Banco 
do Brasil. 
 AVISOS AOS TESOUREIROS: pedimos aos tesoureiros 
dos diversos departamentos e congregações da Igreja 
que agilizar a confecção dos caixas setoriais, por mês, 
para que os apresentemos na próxima assembleia da 
Igreja, que será realizada em março. Os relatórios devem 
ser entregues ao Pastor da Igreja. 
QUARTETO RENOVAÇÃO: pela graça divina foi 
organizado, no dia 05/02/12, o mais novo grupo musical 
da Igreja, o QUARTETO RENOVAÇÃO. Esse quarteto 
compõe-se dos irmãos Presb. Evandro, Diác. Marçal 
Junior, Enoque e Gentil, sob a coordenação da irmã 
Christyanne Monteiro. Oremos por esse novo grupo para 
que Deus o mantenha de pé em Sua presença e para que 
esses irmãos sejam uma benção na Igreja. 
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! 
ORAÇÃO PELOS ENFERMOS: não nos esqueçamos de 
orar a Deus em favor dos irmãos que estão enfrentando 
enfermidades, dentre eles 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”. 
ESTADO DE SAUDE PRESB. ADELSON: graças a Deus 
que a saúde de Adelson está cada dia se apresentando 
melhor. Ele foi passar uns dias em Natal/RN, na casa de 
Andréia sua filha. O retorno está previsto para depois do 
período de Carnaval. Continuemos orando por ele. 
AVISO AOS CONTRIBUINTES (DIZIMISTAS E 
OFERTANTES): coloquem nome, data e valor da 
contribuição no envelope, para facilitar a contabilização.  
 
 
 

REATIVAÇÃO CONJUNTO DESPERTANDO VIDAS: os 
irmãos Fabiano Nóbrega e André Augusto estão se 
mobilizando para reativar a Bandinha da Igreja (Conjunto 
Despertando Vidas). Os irmãos que participavam da 
Bandinha devem estar atentos para essa reativação. 
Outros irmãos que tocam e que cantam se habilitem para 
que breve esse grupo possa se apresentar na Igreja. 
CULTO DA HORA NONA (CÍRCULO DE ORAÇÃO): nas 
quartas-feiras à tarde (15h às 17h) temos um culto de 
oração em que um grupo de irmãos está buscando a 
presença de Deus. Esse culto é uma porta aberta por 
Deus para que os irmãos que moram nas cercanias da 
Igreja aproveitem uma tarde da semana para buscar ao 
Senhor em favor de suas vidas, famílias, Igreja, etc. 
CAMPANHA DOE UMA BÍBLIA: o DMIS adquiriu 
cinquenta Bíblias para serem distribuídas com aquelas 
pessoas que estão sendo evangelizadas pela ação 
missionária da Igreja. DOE UMA BIBLIA é a campanha 
que foi lançada visando desafiar os irmãos a participarem 
da obra de evangelização feita por nossa Igreja. R$ 5,00, 
é o valor de cada Bíblia. Colaborem!  
PROGRAMAÇÃO IGREJA NO CARNAVAL: Sábado a 
noite – culto da Mocidade. Domingo pela manhã, culto. 
Pregador: Pr. Sérgio Paulo (1ª IEC/JPA). Domingo à noite, 
culto. Pregador: Pr. Ricardo (Betel Brasileiro). Segunda 
feira pela manhã, culto – Pregador: Pastor Marcelo Duarte 
(1ª IEC/JPA). No domingo teremos um almoço na Igreja 
sendo a taxa de R$ 5,00 por pessoa. O tema das 
pregações é: “A DEVOÇÃO A CRISTO COMO O 
SEGREDO DE UMA VIDA ABUNDANTE”, baseado em Jo 
10.10b. Na terça-feira teremos a noite o nosso abençoado 
e abençoador culto de oração. Em todas essas 
celebrações iremos contar com os conjuntos da Igreja: 
Dom (manhã) – Getsêmani. Dom (noite) – Kyrios. Seg - 
Shekinah. Os cultos pela manhã começarão as 09h30m e 
o do domingo à noite, às 18h. O culto de oração da terça 
feira será no horário habitual (19h30m). 
INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS: no mês de 
março iremos inventariar todos os bens da Igreja que se 
encontram instalados no templo sede e nas 
Congregações.  Será entregue uma planilha para que os 
responsáveis pelas Congregações a preencham. 
Responsável pelo inventário: Eudes Junior. 
 
 
 


