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Tem cuidado de ti mesmo 
       Num culto de estudo bíblico do mês passado 
desenvolvemos pela graça divina o tema que está 
servindo como titulo desta reflexão. Naquele estudo 
enfatizamos três áreas nas quais o cristão deve ter 
cuidado de si mesmo. A primeira foi no que se refere 
ao seu relacionamento com Deus. Enfatizamos esse 
cuidado que o cristão deve ter, pois Deus é um ser 
pessoal e nós mantemos, através de Jesus Cristo, um 
relacionamento de natureza espiritual com Ele. Ainda 
explorando essa área, enfatizamos a adoração a Deus 
como algo relevante na vida do cristão, pois, afinal de 
contas, somos as pessoas alcançadas por Deus para 
esse mister (Jo 4.23,24). Ainda nessa área enfatizamos a 
questão do cuidado que devemos ter em obedecer aos 
mandamentos constantes de Sua Palavra, que o Senhor 
deixou para ser observado (Tg 1.22). Enfatizamos ainda 
que o cristão deve ter cuidado de si mesmo em relação a 
Deus no que se refere ao serviço que deve ser prestado a 
Ele, através da Igreja, por aqueles que foram constituídos 
servos de Deus (Rm 12.11). 
      A segunda área trabalhada na questão do cuidado 
que o cristão deve ter, foi a que se refere a sua 
relação com a Igreja. Enfatizamos nessa área que a 
Igreja na sua expressão local é uma instituição divina e 
que, como  membros que somos da igreja, precisamos ter 
cuidado na questão da sujeição as orientações e 
disciplina da mesma (Mt 18.17,18). Ainda nessa área 
tratamos da questão do envolvimento do membro com as 
atividades da Igreja, saindo daquela posição de mero 
assistente para operoso cooperador (At 13.1,2). Ainda na 

área do cuidado  que o cristão deve ter nessa relação, 
tratamento da questão do amor fraterno, que é um 
mandamento dado pelo Senhor da Igreja para ser 
observado pelos filhos de Deus (Jo 13.34). 
      Por último falamos do cuidado que o crente 
deve ter consigo mesmo no que refere ao seu 
relacionamento com o mundo. Falamos que o 
mundo, segundo a Bíblia Sagrada, está posto no 
maligno (1 Jo 5.19) e que a amizade com o mundo 
constitui-se inimizade contra Deus (Tg 4.4). Nessa área 
advertimos a Igreja para que não ame as coisas deste 
mundo, conforme orientação do apóstolo João em sua 
primeira carta (1 Jo 2.15). Ainda nessa área 
enfatizamos o cuidado que o crente deve ter em não se 
conformar com as coisas deste mundo (Rm 12.2), ou 
seja, não tomar a forma do mesmo, considerando que 
ele do mundo não é mais, conforme dito por nosso 
Senhor Jesus Cristo em sua oração sacerdotal (Jo 
17.14,16). Ainda nessa questão da não conformação 
do cristão com o mundo enfatizamos a necessidade de 
o crente ser diferente sem ser pedante, vivendo em 
tudo uma vida exemplar (Rm 12.1). Ainda na área do 
cuidado que o crente deve ter na sua relação com o 
mundo trabalhamos a questão da reprovação das 
coisas pecaminosas deste mundo, conforme orientação 
do apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios (Ef 5.11). 
Explorando essa questão falamos sobre o dever do 
crente se posicionar contra tudo que é contrário a santa 
Palavra de Deus, sem menosprezar o ser humano. 
    Para os que estavam no culto este artigo serve para 
relembrar o que ouviram, e para os ausentes é uma 
advertência no que se refere ao cuidado que o crente 
deve ter como servo de Deus que é. 
    Tratando do texto que serviu de base para aquele 
estudo e consequentemente para esta reflexão, a 
advertência foi feita por Paulo ao seu discípulo 
Timóteo, alertando sobre o cuidado que ele deveria ter 
consigo mesmo e com a doutrina, porque fazendo 
assim ele confirmaria a sua salvação e seria 
instrumento para a salvação de seus ouvintes (1 

Tm.4.16).                 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); Sábado: 19h30m  – Ensaio do Conjunto Coral; 
19h30m – Culto dos Jovens   (Culto Matutino: Seg a Sex – 
07h30m às 08h30m) (1ª Semana do mês – Culto de oração de 
segunda a sexta) 

CALENDÁRIO DE EVENTOS Julho/Agosto/12 
10/07 - Dia da Mulher Congregacional (11); 28/07 – Avanço 
Evangelístico no Geisel; 29/07 – Aniversário Conjunto 
Coral; 04/08 – Aniversário do Grupo Ágape; 12/08 – Dia 
dos Pais; 18/08 – Avanço Evangelístico Rota do Sol; 
18,19/08 – Aniversário da Rota do Sol; 19/08 – Dia do 
Congregacionalismo; 19/08 – Dia da EBD; 23 à 26/08 – 
Congresso DAC ALIANÇA (Brasília); 25/08 – Aniversário 
da ALIANÇA; 26/08 – Aniversário do Pastorado.   
  .               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; 20-Presb. Lucine 
Yamaguchi); 21-Marisa Martins (Valentina); 21-Reginaldo 
Pereira (Valentina); 22-Ana Claudia Cavalcanti; 24-Telma 
Fernandes; 24-Kaline dos Santos(Valentina); 25-Sandra 
Viegas; 27-Christyanne Gomes (Regente); 30-Alyne 
Alcântara; 30-Josefa Porfírio; 30-Gabriel Victor de Moura; 
30-Célia Farias; 31-Beatriz Paredes (Valentina). 

ESCALA DE DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 
Hoje à noite – Bosco/Josenilton 

 Ter – Davi; Qui – Valdenor; Sáb – Léo 

 
 

PARABÉNS para você, 

aniversariantes. 

 



 

            

 
 

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

01 – Pr. Eudes; 08 – Pr. Cícero; 15 – Pr. Jedaías;  
22 – Pr. Walter; 29 – Miss. Liliane   

CULTO DEVOCIONAL 
01 – Claudiane; 08 – Gentil; 15 – Jaciara;  

22 – Iza Maria; 29 – Miss. Francisca    
CULTO DA HORA NONA (QUA) 
04 – Marlene; 11 – Miss. Francisca; 

18 – Carmelita; 25 - Marlene 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Meireles (04,18); Antônio João (11,25) 
 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

Dirigentes: 12 – Diác. Davi; 19 – Diác. Bosco;  
26 – Diác. Demétryo 

Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 

07 - Pr. Walter;  14 – Fabiano;  
21 – André Augusto; 28 – Miss. Mª Eliane 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

01 – Pr. Cícero; 08 – Pr. Jedaías; 15 – Pr. Eudes;  
22 – Miss. Liliane; 29 – Pr. Walter   

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
01 – Pr. André; 08 – Pr. Walter; 15 – B.T. Samuel;  

22 – Diác. Marconi; 29 – Pb. Silas   
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 
01 – B.T. Samuel; 08 – Pb. Saul; 15 – Pr. André;  

22 – Pr. Cícero; 29 – Pr. André    
        CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

01 – Presb. Inaldo; 08 – B.T. Samuel; 15 – Diác. 
Francisco; 22 – B.T. Samuel; 29 – Pb. C. Alberto   

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
Dia 04 – Pr. Eudes; 11 – Pr. Walter;  

18 – Pr. Cícero; 25 – Pb. Lucine 
SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

 
 

 

CEIA DO SENHOR: hoje à noite, em culto solene,  
iremos celebrar a Ceia do Senhor. Lembramos aos 
irmãos que a Ceia é o símbolo memorial da morte 
redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite em 
que foi traído, após celebrar a páscoa judaica, o Senhor 
instituiu a Ceia Memorial e ordenou que a sua Igreja a 
celebrasse enquanto existisse na face da terra. “fazei 
isto em memória de mim”. Assim sendo, subamos a 
casa do Senhor com um coração agradecido para essa 
grande celebração. 
SEMANA DE ORAÇÃO (02 a 06): Direção dos cultos: 
Seg – DAUC; Ter – Pastor da Igreja; Qua – DLOV; Qui 
– DHEC; Sex – DMOC. O período de reflexão bíblica 
(15 a 20 minutos) ficará a cargo da direção de cada 
Departamento. “Orai sem cessar”. 
DIA DA MULHER CONGREGACIONAL: na sexta-feira 
dia 13/07 iremos comemorar o Dia da Mulher 
Congregacional (10/07). Nesse dia estaremos oferecendo 
um culto de gratidão a Deus pela vida das mulheres de 
nossa Igreja. Pregará no culto a irmã Marlene Soares. 
ADIAMENTO REUNIÃO LIDERANÇAS: devido viagem 
de dois presbíteros da Igreja decidimos adiar a nossa 
reunião de lideranças para o dia 04 de agosto, no mesmo 
horário (09h às 12h). O público alvo dessa reunião são os 
Pastores, os Presbíteros, os Diáconos, os diretores e vice 
dos diversos departamentos da Igreja, e os dirigentes das 
Congregações. Depois da reunião almoçaremos juntos na 
Igreja. O Pastor Walter Moura estará nos trazendo uma 
reflexão bíblica.  
SITE DA III IEC/JPA (I): o site de nossa igreja na Internet 
está sendo expressivamente visitado. Nele estamos 
veiculando as mensagens pregadas aos domingos, o 
boletim dominical da igreja, noticias da igreja sofredora e 
do mundo evangélico além de outras informações 
preciosas para a vida dos crentes em Cristo. Ainda no site 
você encontrará apostilas sobre instruções básicas para 
os iniciantes na fé, e sobre a doutrina cristã (Uma visão 
panorâmica da Teologia Sistemática), ambas de autoria 
do Pastor da Igreja, além de muitos artigos interessantes. 
Visitem-nos no endereço WWW.3iec.com.br 

 
VISITANTES SEJAM BEM VINDOS! 

 

VITÓRIA EM VESTIBULAR: os jovens de nossa Igreja 
Gustavo Yamaguchi - Ciências da Computação – UFCG e 
Sued Cayammi – Gestão Ambiental - IFPB foram 
aprovados no recente concurso vestibular. Gustavo foi 
aprovado em primeiro lugar e Swed em segundo. 
Parabenizamos a esses jovens e oramos para que Deus 
os abençoe em seus estudos. 
VIAGEM FAMILIA YAMAGUCHI: os irmãos Presb. Lucini, 
Evalda, Gustavo e Alana viajarão amanhã de madrugada 
para Porto Velho/RO onde passarão uns vinte dias 
revendo parentes e amigos. Oremos por esses amados 
para que Deus  os leve e traga em paz.  
UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IGREJA: os 
Departamentos que tiverem necessidade de utilizar o 
DATASHOW e o NOTEBOOK da Igreja devem, com 
antecedência, comunicar ao Pastor Cícero para a 
liberação dos mesmos, devido esses equipamentos 
estarem guardados na sala do DMIS.  
GABINETE PASTORAL: terça e quinta-feira – 09h às 
11h, nas instalações da Igreja – Pastores Eudes 
(88808310) e Cícero (87359810). Os jovens e 
adolescentes devem procurar Pastor Walter para gabinete 
Pastoral (88780672). 
ORAÇÃO PELOS ENFERMOS: não nos esqueçamos de 
orar a Deus em favor dos irmãos que estão enfrentando 
enfermidades, dentre eles Maria Vicência, Josefa de 
Aquino, Maria José esposa de Enoque, Fátima esposa de 
Euclides, Presb. Adelson e Maria Guedes. “Orai uns pelos 
outros para que sareis”. 

ESCALA CONJUNTOS MUSICAIS JULHO 
01 – Conjunto Coral, Kadoshi; 08 – Ebenézer, 

Getsêmani; 15 – Kyrios; 22 – Ebenézer, Shekinah 
29 – Getsêmani  

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

OUÇA O PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL, 
ORE POR ELE, E INTERAJA COM O PROGRAMA 

ATRAVÉS DO  FONE: 3242.5190 
        

 
 

Folgo mais com o 

caminho dos teus 

testemunhos, do que 

com todas as riquezas. 

“Prega a Palavra, 
insta, quer seja 

oportuno, quer  não...” 

2 Tm 4.2 

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

