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O amor supera preconceitos 
     Estamos num mês chuvoso, eu, particularmente, 

amo a chuva. Quando criança não perdia um dia de aula 

nesta época do ano somente porque queria tomar 

banho de chuva no caminho para a escola. Fazia 

barquinho de papel para vê-lo descer córrego abaixo. 

Correr pela rua com meus amiguinhos, era uma farra! 

    Mas a chuva não serve apenas para as delícias 

infantis, ela é importante para o cultivo do alimento, 

para matar a sede, o sertanejo que o diga! Para a 

higiene corporal, higiene da casa, higiene hospitalar, o 

médico sabe muito bem a importância da água. Enfim, 

todas as utilidades que bem conhecemos desse bem 

maior da humanidade que é a água. 

    Os meses de chuva trazem também certa nostalgia 

aos nossos corações; é um mês em que as emoções 

parecem ficar mais afloradas; é o mês das mães, das 

noivas, é mês do lar nas Igrejas congregacionais. É um 

tempo bom para ficar mais recluso no aconchego do lar 

tomando uma sopinha quente; ficar embaixo do 

cobertor lendo um bom livro. E é tão bom quando a 

gente chega às vezes todo molhado da chuva por ter 

esquecido o guarda-chuva, então tomamos um banho 

quentinho, vestimos uma roupa quentinha; como é bom 

ter um lugar seguro e aconchegante para onde voltar. 

Contudo, acontece algo em meu coração, 

principalmente à noite quando a chuva está 

intermitente: eu fico muito triste e choro em lembrar-me 

dos meus irmãozinhos que estão na rua, sem teto, sem 

cama, sem agasalho, sem cobertor, sem um alimento 

quentinho, sem ter onde reclinar a cabeça e por isso, 

talvez, muitas vezes, se embebedam para suportar a 

fome e  o frio durante as madrugadas; sofrem a falta de 

um lar, de uma família, de alguém que os abrace, que 

dê uma palavra de conforto. Há quem faça isso, mas 

são poucas pessoas e, infelizmente, há aquelas que os 

discriminam, que os chamam de vagabundos e outros 

até que conseguem atear-lhes  fogo, que os matam sem 

dó nem piedade têm crescido conforme ouvimos e  

 

 

vimos na mídia. 

      Se você tiver um pouco de empatia, coloque-se no 

lugar dessas pessoas, e perceba como é difícil ter sua 

vida privada num espaço público. Imagine-se 

dormindo num chão, numa noite de chuva sem um 

cobertor; sem segurança, entregue à sorte numa 

sociedade tão violenta. Imagine-se acordando no meio 

da rua, sem ter um banheiro para sua higiene; sem ter 

um cafezinho quente para tomar; sem ter uma família 

nem um lar para onde voltar após um dia cansativo de 

trabalho, porque a maioria dos moradores de rua 

trabalha; eles cuidam dos carros, lavam carros, 

limpam para-brisas dos carros dentre outros 

chamados trabalho informal. A população em 

situação de rua não é só pedinte ou drogado,  muitas 

vezes essas pessoas procuram o seu sustento. 

     Portanto, não discrimine, apenas ame como Jesus 

amou; apenas ofereça o melhor como Deus ofereceu 

o seu Filho para salvar o pecador, inclusive eu e você. 

Somos todos irmãos. Lembra-se que viemos do 

mesmo tronco da árvore genealógica! Pois é, todos 

somos descendentes de Adão e Eva, por isso, lembre-

se do seu irmãozinho que vive nas ruas. 

     Mas, graças a Deus, que há muita gente 

contribuindo de alguma forma para ajudar a 

população em situação de rua. O Globo Repórter 

mostrou quantos cristãos têm ajudado a essas 

pessoas a melhorarem de vida. A reportagem mostrou 

diversas histórias de moradores de rua e que muitos 

deles estão ali não por escolha própria, mas por 

problemas diversos. 

      Acredito, amados irmãos, que a igreja pode mudar 

a vida dessas pessoas através do evangelho do 

Senhor Jesus que é poder de Deus. Jesus é o mesmo 

que quer salvar, libertar, abrir portas, curar, resgatar 

pessoas da pobreza extrema, da miséria do álcool, 

das drogas, do crack. Eu acredito nisto! 

     Todos poderemos contribuir, é fácil: doe material 

de higiene pessoal; material de limpeza; doe roupas, 

agasalhos. Faça um lanchezinho e leve para eles no 

final da tarde, quando eles começam a “via sacra” em 

busca de papelão para fazer a sua cama, quando eles 

buscam uma marquise para se abrigar. 

     É tão pouco para nós a quem Deus deu tudo: 

salvação, emprego, um lar, uma família e uma igreja 

maravilhosa como a nossa. É tempo, é tempo, o 

Mestre está voltando!  

                                         Profª Virgínia Macêdo 

 

 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANIVERSARIANTES DE JULHO 

01-Kaline Dayse (E. Sátyro); 02-Raphael Emmanuel; 04-
Thiago Henrique; 05- Mª Aparecida de Souza; 06-
Eduarda Mª (Valentina); 09-Edna Morais (Valentina); 
11-Mayra Dias (R. do Sol); 12-Alana Mayse (Valentina); 
13-Lucas Henrique (Valentina); 13-Lindalva Araújo; 13- 
Laélia Joyce; 15-Geovâna Francisca(R. do Sol); 18-Mª do 
Carmo (R. do Sol); 19- Moisés da Silva; 19-Carmem 
Franco (Valentina); 20-Mª de Lourdes (E. Sátyro); 20-
Emilia Lopes; 20-Arthur Barcelos; 21-Mirella Eduarda; 
21-Mª de Lourdes Hipólito (E. Sátyro); 21-Marisa 
Martins (Valentina); 21-Reginaldo Pereira (Valentina); 
22-Ana Claudia Cavalcanti; 23-Tarso Vasconcelos; 24-
Telma Fernandes; 24-Kaline dos Santos (Valentina); 26-
Josefa Francisca (E. Sátyro) 27-Christyanne Gomes 
(Regente); 29-Felipe José; 30-Alyne Alcântara; 30-Josefa 
Porfírio; 30-Gabriel Victor de Moura; 30-Célia Farias; 
31-Beatriz Paredes (Valentina). 
    CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUL/AGO) 
28/07 – Aniversário Coral Filhos do Rei. 05/08 – Aniversário 
Círculo de Oração (Hora Nona); 11/08 – Dia dos Pais; 18/08 – 
Aniversário DAC ALIANÇA; 24/08 – Avanço Evangelístico 
Rota do Sol; 24,25/08 -  Aniversário Congregação Rota do 
Sol; 25/08 – Dia do Congregacionalismo (19) – 158 anos; 
25/08 – Dia da Escola Bíblica Dominical (19); 25 – Aniversário 
do Pastorado (21); 31/08 – Aniversário da ALIANÇA.  

 

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL  

RÁDIO COMUNITÁRIA CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 
QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 

FONE CONTATO: 3242.2131; 3242.5190 
www.cruzdasarmasfm.com.br  

 
MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos por missões, pela 

saúde dos enfermos, pelos pastores, pelos oficiais, 

pelas congregações, pelos departamentos, pelas 

famílias, pela Pátria e pela ALIANÇA. 

 

 
 

 
      

“Porque tive fome e destes-me de 

comer; tive sede, e destes-me de 

beber;... estava nu, e vestistes-me, 

adoeci e visitastes-me...”  

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


 

            

   ESCALA DE OBREIROS (JUL) 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 

21 – (D) Dc. Valdenor;  (P) Pr. Jedaías 
28 – (D) Pb. Evandro; (P) Pr. Eudes        

CULTO DEVOCIONAL 
21 – Sem. Aline; 28 - Marlene 

CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
(Responsabilidade Pr. Walter) 

CULTO DA HORA NONA (SEG) 
22- Miss. Liliane; 29 - Carmelita 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
 Bosco (29); Meireles (22)  

CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
(D) 25 - Meireles  

(P) – Pastor da Igreja  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

21 – Pb. Enoaldo; 28 – Pr. André 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

21 – Pb. Emanuel; 28 – Josias 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

27 – Davi Silva 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

21 – Diác. Gilson; 28 – Pr. Jedaías 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
21 – B.T. Samuel; 28 – Pb. Emanuel 

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

24– Pb. Saul; 31- Josias 
ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje – Antônio João/Davi 
Ter – Marçal; Qui – Euclides; Sáb – Makobi 

ANIVERSÁRIO DO CORAL FILHOS DO REI: no próximo 

domingo, no culto da noite, iremos celebrar ao Senhor 

pelo aniversário do nosso Conjunto Coral. Nesse culto o 

Coral Filhos do Rei fará uma apresentação especial. 

Também no culto o Coral Infantil da Igreja terá 

oportunidade de celebrar ao Senhor. 

 
          

NOITE DE MISSÕES: hoje à noite teremos uma 

programação especial sobre missões. No ensejo 

iremos levantar a primeira parte da oferta para a 

ALIANÇA. O nosso alvo geral é de R$ 2.000,00, o que 

pretendemos alcançar até o final do ano. 

CULTO ESPECIAL DOS HOMENS: na próxima sexta-

feira iremos realizar mais um culto especial dos 

homens conforme programado no calendário do 

DHEC. Nesse culto contaremos com a presença do 

Conjunto Ebenézer. O momento de louvor 

congregacional estará sob a responsabilidade de 

Henery. Ainda participarão do culto os cantores da 

Igreja (Gentil, Antônio João, Pastor André e Pastor 

Jedaías, além do Presb. Saul). Pregará no culto o Bel. 

Teol. Samuel Santos. O tema da pregação será “O 

homem cristão diante dos desafios do mundo atual”. 

Após o culto teremos um momento de 

confraternização. Toda a Igreja está sendo convidada 

para esse culto inclusive os homens das 

Congregações da Igreja. 

ENTREGA DE KITS NA CASA DE ACOLHIDA: na próxima 

quarta-feira iremos entregar na Casa de Acolhida 

outra cesta contendo trinta kits de material de higiene 

pessoal (sabonete, pasta e escova de dente) e um 

folheto evangelístico.  O nosso próximo culto naquela 

Casa será na segunda-feira dia 29/07.  

BATISMOS E SEPARAÇÃO PARA PRESBITERATO: 

conforme autorização da Igreja na sua última 

assembleia o pastor da Igreja batizou na, 

Congregação do Valentina, os irmãos Carla Ferreira da 

Silva e Yrurá Fernandes dos Santos. Ainda conforme 

autorização da Igreja foi separado, como aspirante ao 

presbiterato, o irmão Severino Higino de Amorim para 

servir ao Senhor naquela Congregação.  

TRABALHO ESPECIAL PRÓXIMO DOMINGO 

ANIVERSÁRIO CONJUNTO CORAL  

 

 

 

PROJETO ATUALIZAÇÃO TEOLÓGICA VIA NET (I): na 

próxima quinta-feira teremos o nosso encontro para 

revisão da apostila bem como os comentários sobre as 

vinte questões do questionário sobre Bibliologia. Como 

se trata de um estudo bíblico doutrinário, convidamos 

os inscritos bem como toda a igreja a participar do 

culto, pois iremos aprender mais doutrina cristã. 

PROJETO ATUALIZAÇÃO TEOLÓGICA VIA NET (II): nesta 

semana será enviada, via NET, a apostila e o 

questionário correspondente do segundo tema a ser 

estudado pelos participantes do curso em questão. O 

próximo assunto é o estudo acerca do ser de Deus 

(Teontologia). Ainda há tempo para outros irmãos 

participarem do curso Atualização em Teologia 

sistemática. Contate o pastor Eudes através do 

endereço  preudescavalcanti@gmail.com . Os 

participantes do Curso receberão certificado da III 

IEC/JPA.  

SORTEIO DE MOTO: visando ampliar uma área para as 

crianças na Congregação do Valentina o Diác. Severino 

doou uma moto nova Honda Pop 100, emplacada, com 

capacete, para ser sorteada. O valor da cartela é R$ 

10,00. Se todas as cartelas forem vendidas a tempo, o 

sorteio será realizado no dia 07/09/13. 

ANIVERSÁRIO DO CIRCULO DE ORAÇÃO (05/08): na 

data acima iremos celebrar ao Senhor pelo aniversário 

do nosso abençoado e abençoador Círculo de Oração. 

Nas segundas-feiras, no horário das 15h às 17h, um 

grupo de irmãos está subindo a Casa do Senhor para 

buscar a Sua face. O Círculo de Oração existe desde a 

fundação da nossa Igreja. 

COBERTURA AREA ANEXA CASA PASTORAL: concluímos 

a cobertura de uma área para uso da Igreja (Classe de 

Homens, EBF, Sabadão com Cristo, restaurante, e 

ampliação do espaço coberto para os demais eventos 

da Igreja). Graças a Deus por isso!  

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  

2 Tm 4.2 

mailto:preudescavalcanti@gmail.com

