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UMA DECISÃO RADICAL 

       Os evangelhos sinóticos, cujos relatos dos 

eventos são semelhantes (Mateus, Marcos e Lucas) 

nos contam a história do chamado de Mateus. Diz 

o Novo Testamento que o Senhor Jesus ao chegar 

numa determinada cidade viu na coletoria 

(escritório de cobrança de impostos) um homem 

chamado Mateus também conhecido por Levi. 

Imediatamente o Senhor dirige-se para ele e o 

convoca para segui-lo. O texto sagrado nos diz que 

Mateus (que mais tarde escreveria o Evangelho que 

leva o seu nome) de imediato levantou-se, 

abandonou a coletoria e seguiu a Jesus (Mt 9.9-13; 

Mc 2.13-17; Lc 5.27-32). 

        Para uma pessoa fazer o que Mateus fez 

(abandonar definitivamente o seu emprego e 

seguir a Jesus, sem fonte de renda fixa, 

estabilidade, etc) deve ter tido, por traz dessa 

decisão, razões muitos fortes. O texto não diz, mas 

podemos inferir sem errar, que Mateus viu em 

Jesus o Messias esperado por Israel. Aquele que 

viera redimir o povo de Deus da escravidão do 

pecado. Viu ainda Mateus em Jesus a razão maior 

de sua existência pobre e pecadora, da satisfação 

plena de sua alma já que ela não se satisfazia com 

as coisas materiais, conforme dito na Palavra de 

Deus: “... Nem só de pão viverá o homem, mas de 

toda a palavra que sai da boca de Deus” Mt 4.4. A 

alegria de Mateus foi tão intensa que, diz-nos o 

texto sagrado, ele ofereceu ao Senhor Jesus um 

banquete e para isso convidou os seus colegas 

coletores de impostos. 

    Irmãos queridos, um dia, pela graça de Deus, 

     

fizemos uma opção por Jesus, aceitando-O como 

Salvador e Senhor de nossas vidas. Procuramos 

voluntariamente o batismo para selar a nossa fé 

em Cristo. Dissemos, sem palavras, no ato do 

batismo, que estávamos cortando as amarras do 

mundo para viver para Cristo neste mundo e na 

eternidade. Dissemos ainda no batismo que dali 

por diante o nosso viver seria em função de 

Cristo, das coisas de Deus.  

     Não precisou para a grande maioria de nós, 

largar tudo que estávamos fazendo para ser um 

cristão. O caso de Mateus foi um caso especial, 

um daqueles casos em que Deus chama uma 

pessoa para uma dedicação exclusiva para 

algum ministério no seio da sua Igreja, no caso 

dele, apóstolo. Mas, em qualquer circunstância, a 

nossa decisão por Cristo foi uma decisão   

radical, pois o Salvador disse que quem lança 

mão no arado, e olha para trás não é apto para o 

reino de Deus (Lc 9.62).  

     É verdade, irmãos, não devemos nos esquecer 

do radicalismo de nossa decisão por Cristo. 

Sabemos por experiência própria que não é fácil 

viver a vida cristã de forma radical. Quando se 

fala em radicalismo nesse contexto queremos 

dizer que não temos mais nenhum compromisso 

com o pecado, nem com as coisas deste mundo, 

pois a ele não pertencemos mais, conforme dito 

pelo Senhor: “Dei-lhes a tua palavra, e o mundo 

os odiou, porque não são do mundo, assim como 

eu não sou do mundo. Não peço que os tires do 

mundo, mas que os livres do mal. Não são do 

mundo, como eu do mundo não sou” Jo 17.14-16.  

    Sabemos também de que muitos perderam o 

senso do radicalismo da fé evangélica e estão 

vivendo comprometidos com outros deuses 

(dinheiro, sexo ilícito, desonestidade, 

mundanismo, etc), mas é hora de mudança de 

vida e de renovação de votos. É hora de real 

consagração ao Senhor a quem pertencemos.  

“Nenhum soldado em serviço se envolve em 

negócios desta vida, porque o seu objetivo é 

satisfazer àquele que o arregimentou” 2 Tm 2.4. 

                         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 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! 

 
 

 

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


 

            

PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
05 – Pr. Eudes; 12 – Pr. Zélio Gonçalves;  

19 – Pr. Ricardo; 26 – Pr. Cícero 
CULTO DEVOCIONAL 

05 – André Augusto; 12 – Fca. Angelita;  
26 – Presb. Evandro 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
01 – Marlene; 08 – Fca. Angelita;  

15 – Pr. Eudes; 22 – Pr. Cícero; 29 - Marlene  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Meireles (01,15,29); Antônio João (08,22)   
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

Dirigentes:  
02 – Diác. Marçal Junior; 09 – Diác. Davi;  
16 – Diác. Valdenor; 23 - Diác. Josenilton.  
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  

CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
04 – Pr. Walter; 11 – André Augusto;  

18 – Bel. Teol. Samuel; 25 – Miss. Eliane 
ESCALA DE DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje à noite – Euclides/Valdenor; 
 Ter – Marçal; Qui – Davi; Sáb – Josenilton  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

05 – Pr. André;  
12 – Bel. Teol. Samuel; 26 – Pr. Walter 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
05 – Diác. Lucine; 12 – Pr. Walter; 26 – Pr. André 

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

11 – Maria da Luz/Presb. Múcio 
18 – Presb. Saul/Maria da Luz 

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

05 – Pb. Múcio; 12 – Pr. Cícero; 26 – Pb. Saul 
    CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (SEX)  

03 – Presb. Carlos Alberto/Pr. Cícero 
10 - Diác. Fco. Martins/Maria da Penha 

17 – Presb. Inaldo/Diác. Francisco 
24 – B.T. Samuel/Presb. Múcio  

CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
05 – B. T. Samuel; 12 – Presb. Inaldo;  

26 – B.T. Samuel 
 

 
     

TESTEMUNHO DE EX-PADRE: hoje a noite estará 
conosco testemunhando e pregando no culto o ex-padre 
Lourival Luiz, membro da Assembleia de Deus. Convidem 
pessoas para ouvir esse testemunho. 
CASAMENTO: casaram-se ontem os jovens Demétryo 
Albuquerque e Jaciara Fontes, ambos de nossa Igreja. A 
cerimônia de casamento foi oficiada pelo Pastor da Igreja 
auxiliado pelos pastores Cícero Manuel e Walter Bezerra. 
Parabenizamos aos ilustres nubentes e desejamos que 
Deus os abençoe profundamente nessa nova fase de 
suas vidas.  
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO: o pastor Cícero e 
Ednalva completaram ontem vinte e três anos de casados 
e estão neste domingo oferecendo o culto da noite em 
ações de graças por tamanha bênção. Parabenizamos ao 
ilustre casal e desejamos que Deus continue abençoando 
essa união conjugal bem como os dois filhos do casal.  
VITÓRIA EM VESTIBULAR: diversos jovens da nossa 
Igreja foram aprovados no recente concurso vestibular. 
Chegou-nos a informação de: Rayanne Macedo – 
Engenharia Química – UFPB.  Vanessa Brito – Arquitetura 
– UNIPÊ. Joquebede Porfírio – Ciências Atuariais – 
UFPB.  Joanne Daienne – Pedagogia – UFPB. Tiago 
Antônio – Arquivologia – UFPB. Igor Costa – Engenharia 
da Computação – UFPB. Keila Anny – Pedagogia – 
UFPB. Jonas Andrade – Odontologia – UFPB. 
Parabenizamos a esses jovens irmãos e desejamos que 
sejam prósperos em seus estudos universitários. 
ENSAIO SOLDADOS DE CRISTO: na próxima quarta-
feira, a partir das 19h30m, haverá o primeiro ensaio do 
mais novo grupo da Igreja, Os Soldados de Cristo, sob a 
liderança do Pastor Cícero Manuel. Participantes: jovens 
e adolescentes da Igreja. 
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). 
GRATIDÃO: agradecemos a todos os irmãos que 
contribuíram financeiramente para a manutenção da 
nossa Igreja durante 2011. Deus recompense a todos. 

JOSEFA DE AQUINO: a irmã Josefa de Aquino foi 
hospitalizada no H.U., mas pela graça divina já se 
encontra em casa convalescendo. A Igreja tem orado por 
Josefa constantemente bem como por aqueles irmãos 
que estão enfrentando enfermidades. 
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. Foi 
lançada 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.  
ESTUDO DO LIVRO DE JONAS: começamos na quinta-
feira passada o estudo sobre o livro de Jonas. Esse 
estudo durará quatro quintas-feiras, e em cada uma será 
estudado um capítulo do livro. Aproveite a oportunidade. 
AVISO AOS CONTRIBUINTES: coloquem nome, data e 
valor da contribuição no envelope, para facilitar a 
contabilização. 
PROGRAMAÇÃO IGREJA PERIODO CARNAVAL: 
devido dificuldade de arranjarmos alojamento não 
teremos o Retiro Espiritual neste ano. Em lugar do Retiro 
teremos uma programação especial no domingo de 
Carnaval e na segunda-feira pela manhã. No domingo 
pela manhã pregará o Pastor Sérgio Paulo, da 1ª IEC/JPA 
e a noite o Pastor Ricardo, do Betel Brasileiro. Ainda no 
domingo teremos um almoço na Igreja sendo a taxa de 
R$ 5,00 por pessoa. Na segunda-feira pela manhã 
teremos outra celebração, que contará com a presença do 
Pastor Marcelo Duarte. 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. Os cultos pela manhã começarão as 09h30m e 
o do domingo à noite, às 18h. Aproveitemos irmãos esse 
período para buscarmos mais a presença do Senhor. 
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.  
 
 
 


