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UM HOMEM VALOROSO 

       Nos anais da história do povo de Deus da 

antiga dispensação encontramos um homem 

saudado pelo Anjo do Senhor (teofania de Deus – 

manifestações de Deus em forma corpórea antes 

da encarnação do Verbo divino) com a expressão “o 

Senhor é contigo varão valoroso”. Esse homem 

chamava-se Gideão, um dos famosos juízes de 

Israel, que ouviu a saudação quando era jovem e 

antes de iniciar o seu ministério de juiz (libertar e 

julgar as causas do povo de Deus).  

      Mas quais as razões que levaram o Senhor a 

saudar um ser humano como Gideão foi saudado? 

Observando o contexto da mensagem divina 

podemos extrair algumas facetas da vida daquele 

jovem que, tudo indica, levaram aquela saudação, 

senão vejamos: 1) Gideão era um israelita, um dos 

do povo de Deus, com identidade definida (tribo de 

Manassés, família de Joás, etc), podemos com isso 

deduzir que ele era um crente em Iavé, o Deus de 

Israel; 2) Gideão era um homem destemido, pois 

ele estava malhando o trigo para manter a si e a 

sua família devido as constantes pilhagens do povo 

opressor, os midianitas; 3) Gideão era um homem 

laborioso, não comia o pão da preguiça, mas fazia 

a sua parte para manter a sua família, trabalhando 

para isso com afinco; Esse homem com esse perfil 

foi chamado por Deus para uma obra especial no 

meio do Seu povo, a de libertar Israel da opressão 

midianita que durava sete anos, opressão essa que 

empobrecera muito o povo de Deus (leia a história 

completa da vida de Gideão no livro de Juízes, 

capítulos 6,7 e 8). 

    Contextualizando a mensagem, queremos 

lembrar aos irmãos que, em tese, todos os 

cristãos verdadeiros são pessoas valorosas aos 

olhos de Deus. Primeiro, porque ousaram crer na 

mensagem do Evangelho e isso os fez povo de 

Deus, com uma identidade definida como filho 

de Deus pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. 

Isso faz toda a diferença!  

      Segundo, o crente verdadeiro é uma pessoa 

destemida, não tem medo de confessar a sua fé 

em Cristo e de viver para a glória dele. Não tem 

medo de enfrentar o escárnio do mundo por ser 

cristão. Não tem medo de optar radicalmente 

pelas coisas de Deus, pois leva a sério as 

palavras do Seu Senhor que disse, em certa 

ocasião, que devemos buscar em primeiro lugar 

o Reino de Deus e a sua justiça (Mt 6.33). O 

cristão verdadeiro não tem medo de rejeitar os 

prazeres do mundo, do pecado, de dizer não ao 

tentador, por amor ao Seu Senhor, que 

determinou para ele um padrão moral elevado, 

onde a santidade ocupa papel preponderante.  

      Terceiro, o crente verdadeiro é uma pessoa 

laboriosa, que trabalha com afinco e dedicação 

na obra do Senhor, fazendo a sua parte, sem 

esperar aplausos, elogios, recompensas 

quaisquer, pois serve a Deus motivado pelo amor 

e pela gratidão que sente em seu coração pelo  

que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Veja 

outro exemplo, o de Ana, uma mulher idosa, 

valorosa, que não se afastava da casa do Senhor, 

mas servia a Deus dia e noite com jejuns e 

orações (Lc 2.36-38). O crente valoroso sabe que 

a sua vida não é mais sua, mas do Senhor, e que 

ele é um servo de Deus que está aqui neste 

mundo para servi-Lo com fervor e com alegria. 

       Irmãos amados, espelhemo-nos no exemplo 

deixado por Gideão nos aspectos mencionados 

neste artigo e sejamos essas pessoas valorosas 

tão necessárias para o ministério da Igreja de 

nosso Senhor Jesus Cristo da qual fazemos parte. 

“... vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão 

dos midianitas;...” Jz 6.14.                 

                     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: 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 
05/02 – Dia do Homem Congregacional; 12/02 – 
Aniversário do Getsêmani; 18 a 21/02 – Retiro Espiritual; 
29 – Aniversário do Círculo de Oração. 09 – Dia 
Internacional da Mulher; 11 – Domingo Missionário; 24 – 
Avanço Missionário Ernani Sátiro. 

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! 

VÍDEOS DOS CULTOS: as mensagens pregadas no 
culto dos domingos à noite estão sendo postadas no 
site da nossa Igreja WWW.3iec.com.br.  
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PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
22 – Miss. Liliane; 29 – Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 
22 – Lúcia Diniz; 29 – Carmelita     

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
25 – Marlene Soares  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Meireles (25)   

CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes:  

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

CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
ESCALA DE DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje à noite – Demétryo/Bosco; 
 Ter – Davi; Qui – Valdenor; Sáb – Josenilton  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
22 – Pr. Jedaías; 29 – Presb. Enoaldo       

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
22 – Bel. Teol. Silas; 29 – Pr. Cícero     

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 
28 – Presb. Saul/Maria da Luz 

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

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

CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
22 – Presb. Inaldo; 29 – Sem. Luzinaldo 

###### 
ESCALA CONJUNTOS (JANEIRO) 

CORAL (recesso); GETSÊMANI (22); 
SHEKINAH (29); EBENÉZER (29) 

REALOCAÇÃO DE HIDRÔMETRO: o nosso 
irmão 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) 
 
     
 

UM APELO A BENEFICÊNCIA: o Senhor Jesus deixou 
quatro tarefas básicas para serem executadas pela Sua 
Igreja enquanto ela existir na face da terra: Celebrar 
cultos a Deus (adoração); edificar-se mutuamente através 
do ministério da Palavra (edificação); proclamar o 
Evangelho de Cristo (proclamação); e cuidar dos santos 
necessitados (beneficência). 
    Quanto à beneficência, os textos bíblicos no Novo 
Testamento que lhe dão suporte encontram-se em Rm 
12.13: “comunicai com os santos nas suas necessidades, 
segui a hospitalidade; em Gl 6.10 “Então, enquanto temos 
tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos 
domésticos da fé”; e em Hb 13.16 “E não vos esqueçais 
da beneficência e comunicação, porque, com tais 
sacrifícios, Deus se agrada”, dentre outros. 
    A beneficência não foi só uma preocupação de Deus na 
Nova Aliança, mas já na Antiga Aliança encontramos 
mandamentos nesse sentido, como por exemplo: 
“Quando também segardes a sega da vossa terra, o canto 
do teu campo não segarás totalmente, nem as espigas 
caídas colherás da tua sega. Semelhantemente não 
rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da 
tua vinha; deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou 
o Senhor, vosso Deus” Lv 19.9,10. 
     Deus graciosamente nos deu bens para a nossa 
manutenção, para a manutenção da Sua obra e para 
ajudarmos aqueles que passam necessidades. Os bens 
que Deus nos deu devem também servir para o futuro de 
nossos filhos.  
       Sobre o assunto, em certa ocasião, escrevi um 
pensamento que compartilho com os irmãos agora: “A 
existência do pobre no mundo é uma oportunidade que 
Deus está dando a quem Ele deu recursos, para exercer o 
ministério da misericórdia”. 
       Assim sendo, precisamos valorizar esse ministério 
investindo nele, contribuindo mensalmente para o 
Departamento de Beneficência da Igreja (DBEN) que tem 
a grande responsabilidade de coordenar o atendimento 
das necessidades dos irmãos que fazem parte da III 
IEC/JPA. Aliás, o DBEN tem contemplado também 
pessoas descrentes com sopões e cestas básicas. 
     Participe dessa obra sendo um mantenedor do DBEN. 
Procure o Presb. Evandro e cadastre-se.           E. L. C. 
  

CAMPANHA DOE UMA BÍBLIA: o Departamento de 
Missões da Igreja (DMIS) adquiriu cinquenta Bíblias para 
serem distribuídas com aquelas pessoas que estão sendo 
evangelizadas pela ação missionária da Igreja. Estamos 
lançando uma campanha DOE UMA BIBLIA para desafiar 
aos irmãos a participarem dessa que é a maior obra da 
Igreja – pregar o Evangelho. Assim sendo, pedimos a 
cinquenta irmãos que doem R$ 5,00, cada um, 
correspondente a uma Bíblia que será doada. Lembremo-
nos de que colocar a Palavra de Deus nas mãos de 
alguém é uma benção do Céu. “assim será a palavra que 
sair da minha boca; ela não voltará para mim vazia; antes, 
fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a 
enviei”  Is 55.11. 
PRESB. ADELSON: o estado de saúde de Adelson está 
cada dia se apresentando melhor. Ele se encontra em 
casa convalescendo e pode ser visitado, de preferência à 
tarde, a partir das 15h. Lembramos aos irmãos o cuidado 
que deve ser feito quando em visitação a enfermos (Não 
demorar muito, não falar de doença, levar uma palavra de 
ânimo, ler a Bíblia e fazer uma oração). 
ESTUDO DO LIVRO DE JONAS: na próxima quinta-feira 
o pastor da Igreja irá iniciar um estudo especial sobre o 
livro de Jonas. Esse estudo durará quatro quintas-feiras, e 
em cada uma será estudado um capítulo do livro. 
Frequente aos cultos de estudo bíblico e você aprenderá 
mais da santa Palavra de Deus.  
CULTO CASA WIRLLINE: na próxima sexta-feira, a partir 
das 19h30m, iremos realizar um culto de ações de graças 
na residência da irmã Wirlline, no bairro de Água Fria.  
TREINAMENTO TEOLOGICO PROFESSORES DINF: no 
próximo sábado, dia 28, no horário das 14h às 16h, 
haverá um treinamento teológico básico sobre as 
doutrinas cristãs, para os professores e outros 
componentes do Departamento Infantil da Igreja. O 
treinamento será ministrado pelo Bel. Teol. Samuel. 
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL: seja um aluno da EBD e 
assim você aprenderá mais da Palavra de Deus. 
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! 

 
 
 


