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               A Autoridade da Igreja  
     A Igreja como instituição divina que é, tem 
recebido de Deus poder para exercer autoridade 
neste mundo nas áreas de sua competência. Assim 
extraímos dos textos encontrados na Bíblia Sagrada 
(Mt 18.17,18; 1 Co 6.1-3; 1 Tm 3.15;...). 
     Entendamos como áreas de competência da 
Igreja tudo aquilo que diz respeito ao 
desenvolvimento do seu ministério como agência 
divina neste mundo. As decisões tomadas 
regularmente na Igreja pela sua assembleia de 
membros têm a aprovação ou a chancela divina, no 
mínimo em seu aspecto permissivo, isto é o que 
extraímos do texto de Mateus 18.18 quando o 
Senhor disse que aquilo que a Igreja ligasse na 
terra seria ligado nos Céus e aquilo que a Igreja 
desligasse na terra seria desligado nos Céus.  
     Portanto, é importante que todos os membros e 
congregados da Igreja levem a sério aquilo que a 
Igreja tem decidido ao longo do seu ministério para 
que não ocorra que estejamos indo de encontro do 
que Deus tem revelado em sua Palavra, no que 
refere à autoridade dada por Deus a Igreja. 
    Algumas ponderações devem ser feitas quanto ao 
assunto para a nossa edificação espiritual como, por 
exemplo, o que se refere aos membros se fazerem 
presentes em suas assembleias de membros e 
participarem com temor e tremor sabendo que 
estamos decidindo coisas que são orientadas por 
Deus para o bem estar espiritual e material do Seu 
povo ligado ao ministério da comunidade local. 
 

     Infelizmente temos observado de Igrejas que 
não respeitam as decisões de outras Igrejas no 
que se refere à disciplina de alguns de seus 
membros e os recebem em sua membrezia sem a 
reconciliação devida com a Igreja de origem. 
Temos observado também de membros de Igrejas 
que não se submetem as diretrizes estabelecidas 
por elas e se insurgem contra algo que foi 
resolvido com a aprovação divina. Temos 
observado ainda que alguns fazem pouco caso e 
tratam com desdém aquilo que a Igreja decidiu em 
suas sessões regulares. 
     Voltando a autoridade da Igreja é bom que 
entendamos que Deus lhe deu autoridade para 
disciplinar os seus membros faltosos. Essa 
disciplina vai desde o aspecto formativo que é 
feito com o uso da Palavra de Deus, passando pelo 
aspecto corretivo quando a Igreja suspende de 
sua comunhão, por um determinado período de 
tempo, os irmãos que tem cometido falhas que 
ferem os princípios do Evangelho e, também, 
aquela disciplina mais grave que é a exclusão da 
sua membrezia, especialmente na punição do 
pecado de apostasia e de impenitência ou rebeldia 
contra as decisões da Igreja. O Senhor Jesus 
estabeleceu a Igreja como tribunal supremo neste 
mundo quanto aos assuntos ligados a sua vida 
espiritual e eclesiástica. Em Mateus 18.17, Jesus 
disse que se o individuo não ouvisse a Igreja, ou 
seja, não se submetesse as suas diretrizes mui 
especialmente àquelas que tratam de disciplina de 
membros, a Igreja o considerasse como um 
descrente, como uma pessoa que não tem 
compromisso com Deus, ou uma pessoa que não 
tem Jesus no coração. 
     Assim sendo amados procuremos ser mais 
cuidadosos quanto a esse assunto, pois estamos 
lidando com coisas estabelecidas por Deus em Sua 
Palavra.            Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

 
 

     
 
 
  
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR) 
10/03 – Dia Internacional da Mulher (08); 17/03 – 
Domingo Missionário; 23/03 – Programação 
Especial de Louvor; 28 a 31/03 – 36ª Congresso 
Nacional do DEMEC; 29/03 – Manhã de Jejum e 
Oração; 30/03 – Avanço Missionário Ernani Sátiro. 
               
                ANIVERSARIANTES DE MARÇO 
01-Danilo Wanderley, 01-Vitor Hugo (Valentina), 01-
Janaina da Silva, 01-Marizete Florêncio, 02-Denis 
Eduardo, 03-Nathália Késsia, 03-Matheus da Silva 
(novo convertido), 04-Ederaldo José (E. Sátiro), 04-
Amanda Sayonara, 05-Karoline da Costa (R. do Sol), 
05-João Pedro  (neto Josefa Porfírio), 06-Edilene Mª 
de Santana (Valentina), 07-Isa Nery, 07-Presb. José 
Diniz, 08-Luma Gabriele, 09-Vanda L. Cavalcanti (E. 
Sátiro), 09 Darlene Monteiro, 09- Marcos Victor V. 
de S. Melo, 09-Joyce Cristina (neta Fátima 
Rodrigues), 10-Emanuel Felinto, 12-Beatriz Porfírio  
(neta Josefa Porfírio), 13- Mariana de Jesus 
(Valentina), 14- Mª da Luz (E. Sátiro), 15-Lígia 
Keila, 17- Nathalia Kelly Viegas, 17-Mª Amélia 
Barbosa (R. do Sol), 18-Dorian Kelly, 19 Tiago 
Antônio, 20-Aneilde Silvestre, 20-Miss. Liliane Liger, 
20-Presb. Silas Luiz (R.do Sol), 20- Diác. Francisco 
de Assis (J. Américo), 21-João Victor (R. do Sol), 23-
Rosilene da Silva, 23-Brenda (Valentina), 27-Lúcia 
Diniz, 27-Pedro Henrique (neto de Célia) e 29-Renata 
Araújo. 

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL, RÁDIO 
COMUNITÁRIA CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 

QUARTA-FEIRA – 20h às 22h 
FONE CONTATO: 3242.2131; 3242.5190 

                  
       ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje  – Euclides /Josenilton 
Ter – Davi; Qui – Valdenor; Sáb – Léo 

 

 
 

 
 

“... se também não escutar a 

Igreja, considera-o como um 

gentio e publicano” Mt 18.17 



 
            

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

03 – (D) Pr. Walter, (P) Pr. Eudes; 10 – (D) Pb. 
Evandro, (P) Pr. Walter; 17 – (D) Pr. Cícero, (P) Pr. 
Moisés; 24 – (D) Pb. Genison, (P) Pr. Jedaías; 31 – 

(D) Dc. Valdenor, (P) Pr. Eudes  
CULTO DEVOCIONAL 

03 – Iza Maria; 10 – André Augusto;  
24 – Josias; 31 - Marlene 

CULTO DA MOCIDADE 
09 – Fabiano; 16 – Pr. Jedaías;  

23 – Pr. Walter; 30 – Ms. Liliane 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

06 – Marlene; 13 – Francisca;  
20 - Iza Maria; 27 – Joana D´Arc 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Bosco (06,20); Meireles (13,27)  

CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
14 – (D) - Marçal; 21 – (D) - Meireles; 28 – (D) Bosco  

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

03 – Pr. André; 10 – Pr. Cícero; 17 – Pr. Jedaías;  
24 – Pr. Walter; 31 – Pb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
03 – Dc. Junior; 10 – Pr. André; 17 – Pb. Silas;  

24 – Pr. Cícero; 31 – Pr. Jedaías 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

09 – Pr. Eudes; 16 – Pr. Cícero;  
23 – Dc. Junior; 30 – Pb. Saul 

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 
03 – Pb. Saul; 10 – Pr. Jedaías;  

17 – Dc. Junior; 24 – Pr. André; 31 – Pr. Cícero 
CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
03 – Pr. Cícero; 10 – Dc. Junior; 17 – Ms. Aline;  

24 – B.T. Samuel; 31 – Pr. Walter 
LEGENDA: (D) = Dirigente; (P) = Pregador 

 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite, em culto solene, 
iremos celebrar a Ceia do Senhor conforme ordenança de 
nosso Senhor Jesus Cristo, “Fazei isto em memória de 
mim”. Lembramos aos irmãos que a Ceia é o símbolo 
memorial da morte redentora de Jesus. Lembramos ainda 
que a Bíblia diz que os comungantes devem participar da 
Ceia dignamente, ou seja, discernindo o que ela 
representa. Assim sendo, subamos a Casa do Senhor 
com um coração sincero e agradecido e participemos 
dessa que é uma das grandes celebrações do 
Cristianismo. 
SEMANA DE ORAÇÃO (04 a 08): convocamos a toda a 
Igreja a participarem da semana de oração que começa 
amanhã e se estende até a próxima sexta-feira. Os cultos 
de oração são realizados no horário das 19h30m às 21h. 
Nesses cultos temos uma reflexão bíblica de 15 a 20 
minutos sob a responsabilidade do diretor de cada 
Departamento escalado para dirigir o culto. Segue a 
escala dos dirigentes dos cultos da Semana de Oração: 
Seg – DAUC; Ter – Pastor da Igreja; Qua – DHEC; Qui – 
DLOV; Sex – DMOC. “Orai sem cessar”. 
REUNIÃO DO CONSELHO ECLESIASTICO: o pastor da 
Igreja no uso de suas atribuições regimentais convoca a 
todos os membros do Conselho, inclusive aos Presbíteros 
dirigentes das Congregações, para uma reunião na 
próxima sexta-feira (08/3), a partir das 19h30m. 
DOMINGO MISSIONÁRIO: vem aí o Domingo Missionário 
(17/03/13). Nesse domingo teremos dois cultos especiais 
cuja temática é a obra missionária, sendo um pela manhã 
e o outro a noite. Pregará em ambos os cultos o Pastor 
Moisés Alves, da Igreja Congregacional Ebenézer em 
Campina Grande. 
ROTEIRO DE VISITA PASTOR DA IGREJA: Se Deus 
permitir, o Pastor da Igreja visitará as Congregações de 
acordo com o cronograma a seguir: José Américo – 
14/04; Ernani Sátiro – 19/05; Rota do Sol – 09/06; 
Valentina – 14/07. Nessas visitas o Pastor da Igreja 
ministrará a Palavra de Deus. 
LIVRO 40 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO: as reflexões que 
estavam sendo feitas no culto de oração da Igreja nas 
terças-feiras, baseadas no livro em apreço, terão a sua 
continuidade no período devocional dos domingos pela 
manhã, a partir de abril, conforme escala que será feita. 

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
06 – Pr. Jedaías; 13 – Ms. Liliane; 
20 – Pr. Cícero; 27 – B.T. Samuel 

PRESB. GENISON CIRURGIADO: o nosso estimado irmão 
Presbítero de nossa Igreja Genison Brito fez uma cirurgia de 
catarata na sexta-feira passada e passa bem, graças a 
Deus. Genison encontra-se convalescendo em sua 
residência. Oremos por ele para que a fase da 
convalescência seja a mais breve possível, a fim de que ele 
continue exercendo o seu ministério sem impedimento 
algum. 
CAFÉ DA MANHÃ: louvamos a Deus pelo privilégio que a 
nossa Igreja teve de oferecer a vinte pastores da 1ª  Distrital 
da 1ª R.A. da ALIANÇA, na sexta-feira passada, um café da 
manhã que agradou a todos. Após o café da manhã a 1ª 
Distrital teve a sua reunião administrativa. Aqui registramos 
uma palavra de profunda gratidão às irmãs Kátia 
(coordenadora), Telma Fernandes e Celeida pelo preparo 
do delicioso café da manha. Deus a todas recompense 
regiamente.  
AULAS NO BETEL BRASILEIRO: o pastor da Igreja foi 
convidado para ministrar a disciplina Análise em Apocalipse 
no Instituto Bíblico Betel Brasileiro, nas segundas-feiras à 
noite. Assim sendo, nesses dias, neste semestre, o Pastor 
da Igreja estará servindo a Deus ministrando aulas naquela 
prestigiosa Instituição de Ensino teológico.  
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL: lembramos aos irmãos a 
necessidade de valorizarem mais o ministério de ensino da 
Igreja frequentando a Escola Bíblica Dominical. Através 
dessa Escola estamos aprendendo mais da Palavra de 
Deus. Exortamos aos pais a motivarem os seus filhos a 
frequentarem a Escola Bíblica, pois eles terão mais 
oportunidade de conhecer o Senhor Jesus para o bem das 
almas deles.  “Antes crescei na graça e no conhecimento de 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo”. 
MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos por missões, pela saúde 
dos enfermos, pela solução dos problemas que alguns 
irmãos estão enfrentando, pelos pastores, pelos oficiais, 
pelas congregações, pelos departamentos, pelas famílias, 
pela Pátria, e pela Igreja do Senhor em geral. “A oração de 
um justo pode muito em seus efeitos”. 

VISITANTE SEJA BEM VINDO! 

  

“Prega a Palavra, insta, quer 
seja oportuno, quer não...”  

2 Tm 4.2 
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