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O Deus dos Milagres 
     A Bíblia revela que o Deus dos céus, o Deus 
verdadeiro é o Deus que opera milagres e 
maravilhas. “Porque tu és grande e operas 
maravilhas; só tu és Deus” Sl 86.10. 
     Existem teólogos que advogam que o Deus dos 
Céus, o Criador, estabeleceu leis no universo que se 
obedecida trazem bênçãos para as pessoas e se 
desobedecidas trazem maldição para elas. Eles 
ainda ensinam que o Criador, após fazer a criação, 
ausentou-se de suas criaturas e apenas observa 
sem interferir no cotidiano da existência delas. Esse 
ensinamento é perverso e destituído da verdade, 
pois o Deus que criou todas as coisas interage 
constantemente com o que criou. “Tu, que nos 
vales fazes rebentar nascentes que correm entre os 
montes... Ele rega os montes desde as suas 
câmaras;... Ele faz crescer a erva para os animais e a 
verdura, para o serviço do homem, para que tire da 
terra o alimento e o vinho que alegra o seu coração; 
ele faz reluzir o seu rosto com o azeite e o pão, que 
fortalece o seu coração. 
     Deus é um ser transcendente, mas também 
imanente. Como transcendente Ele habita fora do 
alcance do homem e como imanente Ele interage 
com as suas criaturas. A Bíblia ainda nos revela que 

Deus é Todo Poderoso, capaz de fazer qualquer 

coisa. Diz ainda a Bíblia que Deus é o Deus 
amoroso, misericordioso que tem pelo seu povo um 
carinho todo especial e que está sempre se 
revelando de maneira miraculosa  quando este,  
 

quer como indivíduo ou quer como coletividade, 
enfrenta situação de perigo ou qualquer outra 
situação que ninguém pode resolver.   
     Na Bíblia encontramos leis espirituais que se 
seguidas, com certeza, podemos experimentar 
milagres, senão vejamos: 1) Deus opera milagres 
quando se enfrenta uma situação que ninguém 
pode resolver. “E levantou-se grande temporal de 
vento, e subiam as ondas por cima do barco, de 
maneira que já se enchia de água...; e 
despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te 
importa que pereçamos? E ele, despertando, 
repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, 
aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande 
bonança” Mc 4.37-39; 2) Deus opera milagre 
quando clamamos a Ele. “E, ouvindo que era 
Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: 
Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim! E 
muitos o repreendiam, para que se calasse; mas 
ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem 
misericórdia de mim!...” Mc 10.47-52; 3) Deus faz 
milagre quando se obedece aos seus 
mandamentos. “Ora, nós sabemos que Deus não 
ouve a pecadores; mas, se alguém é temente a 
Deus e faz a sua vontade, a esse ouve” Jo 9.31; 4) 
Deus faz milagre na vida de quem crê. “E Jesus 
disse-lhe: Se tu podes crer; tudo é possível ao que 
crê” Mc 9.23. 5) Deus faz milagre quando quer. 
“E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-
lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: 
Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido 
de grande compaixão, estendeu a mão, e tocou-o, 
e disse-lhe: Quero, sê limpo! E, tendo ele dito 
isso, logo a lepra desapareceu, e ficou limpo” Mc 
1.40-42. 
     Irmãos! Se quisermos experimentar milagres 
em nossas vidas observemos as quatro leis acima, 
e quanto à quinta lei, submetamo-nos a Sua santa 

vontade.                  Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

          
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR/ABR) 
10/03 – Dia Internacional da Mulher (08); 16/03 – 2º 

Encontro de Mulheres Congregacionais 1ª Distrital; 17/03 

– Domingo Missionário; 28 a 31/03 – 36ª Congresso 

Nacional do DEMEC; 29/03 – Manhã de Jejum e 
Oração; 30/03 – Programação Especial de Louvor; 

30/03 – Avanço Missionário Ernani Sátiro. 13/04 – 

Culto Evangelístico no Geisel; 14/04 – Culto Especial 
dos Homens; 19 a 22/04 – Concílio Regional da 

ALIANÇA; 20 – Sabadão com Cristo; 21 Aniversário 

Conjunto Ebenézer; 27/04 – Avanço 

Evangelístico/Sopão Rota do Sol.               
                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 21h 
FONE CONTATO: 3242.2131; 3242.5190 

          
        ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje  – Marçal /Josenilton 
Ter – Valdenor; Qui – Davi; Sáb – Makobi 

 

 
 

 

 

“Porque tu és grande e operas 
maravilhas; só tu és Deus”  

Sl 86.10. 



 

            

   ESCALA DE OBREIROS (MAR) 

PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
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 
10 – André Augusto;  

24 – Josias; 31 - Marlene 
CULTO DA MOCIDADE 

Pr. Jedaías;  
23 – Pr. Walter; 30 – Ms. Liliane 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 

13 – Francisca; 20 - Iza Maria; 27 – Joana D´Arc 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Bosco (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) 
10 – Pr. Cícero; 17 – Pr. Jedaías;  

24 – Pr. Walter; 31 – Pb. Enoaldo 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

10 – Pr. André; 17 – Pb. Silas;  
24 – Pr. Cícero; 31 – Pr. Jedaías 

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

16 – Pr. Cícero; 23 – Dc. Junior; 30 – Pb. Saul 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

10 – Pr. Jedaías; 17 – Dc. Junior;  
24 – Pr. André; 31 – Pr. Cícero 

CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
10 – Dc. Junior; 17 – Ms. Aline;  

24 – B.T. Samuel; 31 – Pr. Walter 
PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

13 – Ms. Liliane; 20 – Pr. Cícero; 27 – B.T. Samuel 

LEGENDA: (D) = Dirigente; (P) = Pregador 
 

 

NOTA DE FALECIMENTO: faleceu no sábado 
passado o Diácono da IEC de Alagoa Grande  José 
Aureliano Domingos, aos 63 anos, genitor de 
Clemilson membro de nossa Igreja. No dia 
anterior tinha falecido o tio de Clemilson o irmão 
em Cristo Antônio Aureliano de Aguiar, aos 47 
anos. Na cidade de Alagoa Grande os dois irmãos 
foram sepultados no mesmo dia. A nossa Igreja se 
solidariza com Clemilson e família pelo 
falecimento de dois entes queridos. Queira o 
bondoso Deus confortar os familiares. 
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. 
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. 
CALENDÁRIO DE EVENTOS DA IGREJA: o 
calendário de eventos da nossa Igreja para 2013 
está disponível em nosso site que pode ser 
acessado pelo endereço www.3iec.com.br. No 
nosso site além do calendário de eventos, temos 
os boletins da Igreja, as pregações dos domingos, 
notícias da Igreja sofredora e do mundo 
evangélico em geral, e outras informações 
importantes para os irmãos que fazem o 
ministério da 3ª IEC/JPA.  
2º ENCONTRO MULHERES: no próximo 
sábado a 1ª Distrital da ALIANÇA (DAC) estará 
promovendo o seu 2º Encontro de Mulheres 
Congregacionais que será realizado na Associação 
da Assembleia Legislativa da Paraíba que fica por 
trás do Carrefour. A taxa com direito a almoço e 
coffee break é de R$ 30,00. As irmãs interessadas 
procurem Rosy Brito. 

NOTICIAS DO PRESBITERO ADELSON: o nosso 
estimado irmão Presbítero Adelson Alexandre 
continua convalescendo em sua residência. O seu 
estado de saúde em termos físicos é regular, sendo a 
dificuldade maior a questão da memória. 
Continuemos orando por ele, e não nos esqueçamos 
de visitá-lo. 
PRESB. GENISON CIRURGIADO: o nosso 
estimado irmão Presbítero de nossa Igreja Genison 
Brito fez recentemente uma cirurgia de catarata que 
no inicio foi bem sucedida, mas depois vieram as 
complicações. Genison tá com um princípio de 
inflamação que está sendo tratado, mas que está 
impedindo de ver pelo olho operado. Segundo os 
médicos será necessário fazer uma nova cirurgia. 
Oremos por Genison para que o Senhor o 
restabeleça. 
VIAGEM ESTADOS UNIDOS: o irmão André 
Augusto, filho do pastor da Igreja, viajará na 
próxima terça-feira para Santa Clara, Califórnia, 
Estados Unidos onde passará uns dez dias 
participando de um evento sobre desenvolvimento 
de software. Oremos por André para que essa 
viagem seja feita sob a proteção divina.  
PROGRAMA VOZ CONGREGACIONAL: devido 
a dificuldade de recursos financeiros para custear as 
duas horas de programa bem como dificuldades 
operacionais, a direção da Igreja resolveu voltar a 
realizar o programa radiofônico em uma hora, no 
horário das 20h as 21h, nas quartas-feiras.  
ROTEIRO VISITA PASTOR 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. 
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.  
 

 

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

2 Tm 4.2 

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

