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Ainda há terra para ser conquistada 
    Moisés foi usado por Deus para libertar os filhos 
de Israel da escravidão egípcia. Ainda coube a ele 
levar o povo, do Egito até as portas da terra que o 
Senhor prometera a Abraão e sua descendência. 
Devido a uma falha sua Moisés não teve o privilegio 
de entrar com o povo na terra da promessa, 
cabendo a Josué, seu sucessor, fazer isso.   Após a 
morte de Moisés Deus falou a Josué dizendo: 
“Moisés, meu servo, é morto; levanta-te, pois, 
agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à 
terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que 
pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como 
eu disse a Moisés... Ninguém se susterá diante de 
ti, todos os dias da tua vida; como fui com Moisés, 
assim serei contigo; não te deixarei nem te 
desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque 
tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus 
pais lhes daria” Js 1.2-6.  
    Após passar o Jordão, graças a uma intervenção 
poderosa de Deus, os israelitas começaram a obra 
de conquista. Trinta e um reis que lideravam as 
cidades estados de Canaã foram subjugados, mas 
mesmo assim faltava ainda muita terra para ser 
conquistada.    
     Nessa obra de conquista podemos observar duas 
coisas: uma a soberania de Deus, e a outra a 
responsabilidade humana. Deus dera a terra, pois a 
terra pertence ao Senhor, e prometera guerrear 
pelo seu povo, mas cabia a cada israelita lutar com 
as armas disponíveis para conquistar a terra. 

     Contextualizando o assunto,  ou seja, trazendo-
o para a experiência da Igreja no plano espiritual, 
podemos constatar que Cristo, antítipo de Josué, 
está realizando uma obra de conquista no 
coração de seus eleitos. Milhões já foram 
alcançados, mas ainda o rebanho do Senhor não 
está completo. “Ainda tenho outras ovelhas que 
não são deste aprisco; também me convém 
agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e 
haverá um rebanho e um Pastor” Jo 10.16.  
      No plano espiritual, naquilo a que se refere 
aos que já creem em Cristo, tudo já está 
resolvido. Eles foram conquistados por Cristo e o 
seu coração, que é comparado a uma terra, já 
pertence ao Senhor, e Ele através de Seu Espírito 
se estabeleceu nele. “E, porque sois filhos, Deus 
enviou aos nossos corações o Espírito de seu 
Filho, que clama: Aba, Pai” Gl 4.6. 
       Agora trazendo essa experiência ao crente 
individual, o Espirito que habita em cada um 
deles, começou uma obra de conquista que visa 
alcançar todos os compartimentos da alma do 
homem redimido (inteligência, vontade e 
emoções). Nessa obra poderosa do Espírito Ele 
quer que nós, ao contrário dos cananeus que se 
opuseram e guerrearam contra Josué, nos 
submetamos humildemente ao seu controle. 
Quando isso acontece o Espírito nos enche de Si, 
e nós passamos a viver uma vida cristã 
abundante. “Quem crê em mim, como diz a 
Escritura, rios de água viva correrão do seu 
ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de 
receber os que nele cressem;...” Jo 7.38,39. 
     Você querido irmão que já professa a fé em 
Cristo não quer facilitar o trabalho de conquista 
do Espírito em sua vida, em vez de resistir-Lhe (At 
7.51), de entristecê-Lo (Ef 4.30) ou mesmo de 
apagar (1 Ts 5.19) a Sua ação em sua vida?        
                                   Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

          
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (ABR/MAI) 
20/04 – Sabadão com Cristo; 21/04 - Aniversário 

Conj. Ebenézer; 26/04 – Culto Especial dos Homens; 

28/04 – Avanço Evangelístico/Sopão Rota do Sol. 

01/05 -  Dia do Jovem Congregacional; 01/05 – 1º 

Aniversário Programa a Voz Congregacional; 04/05 - 

Encontro de Casais Jovens; 12/05 – Dia das Mães; 

18,19/05 – Aniversário Núcleo Homens Valentina; 20 

a 24/05 – Semana do Lar; 25/05 – Avanço 

Missionário Ernani Sátiro; 25,26/05 – Aniversário 

Cong. Ernani Sátiro; 30/05 – Manhã de Jejum e 

Oração.                                 
              ANIVERSARIANTES DE ABRIL 

03-Josafá Porfírio, 05-Valdenise Tavares-Nil, 06-

Edith Lopes, 07-Ione Gomes, 08-Michela Adriana, 

08-Zenaide Ferreira, 08-Mizael Meireles, 08-Tânia 

Maria (Valentina), 09-Joseline de Aquino, 09-Warley 

Lamartine, 10-Mª José Costa, 10-Yuri Medeiros (R. 

do Sol), 15-Ana Valéria, 15-Romeu Nunes, 16-Mª das 

Graças (Gal), 16-Josenildo de Holanda (R. do Sol), 

16- Jhenyffer Belmont (filha Gentil), 17-Jonas David, 

18-Ana Cláudia Sousa, 21-Hercília Santos (R. do 

Sol), 22-José Francisco, 23-João Neto, 23-Regina 

Celly (Valentina), 23-Mônica (Valentina), 23-Sérgio 

Pontes (E. Sátiro), 25-Iza Maria, 25-Uziel Ferreira (E. 

Sátiro), 26-Larissa Lopes, 26-Mariana Batista 

(filha/Larissa), 26-Massius Lopes, 27-Izete Tavares e 

30-Diác. David Barcelos. 

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 – Euclides /Davi 

Ter – Antônio João; Qui – Valdenor; Sáb – Léo 
 

 
CRONOGRAMA VISITA PASTORAL  

CONGREGAÇÕES:  José Américo – 14/04; Ernani 
Sátiro – 19/05; Rota do Sol – 09/06; Valentina – 14/07.  

 

“... Deus resiste aos soberbos, dá, 

porém, graça aos humildes. Sujeitai-

vos, pois, a Deus; resisti ao diabo, e 

ele fugirá de vós”. Tg 4.6,7. 



 

            

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

14 – (D) Dc. Valdenor, (P) Pr. Walter 
21 – (D) – Pb. Genison, (P) – Pr. Jedaías 

28 – (D) -  Dc. Junior, (P) – Pr. Eudes   
CULTO DEVOCIONAL 

14 – Ms. Aline;  
21 – André Augusto; 28 – Fabiano  

CULTO DA MOCIDADE 
13 – André Augusto;  

20 – Josias Junior; 27 - Ms. Liliane 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

17 – Marlene; 24 – Lúcia Diniz 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Bosco (17); Meireles (24)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

18 - (D) Bosco; 25 – (D) Meireles 
 (P) – Pastor da Igreja  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
14 – Pb. Enoaldo;  

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

14 – Pr. Jedaías;  
21 – Dc. Junior; 28 – Pb. Silas 

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 
20 - Pb. Emanuel; 27 – Maria da Luz 

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 
14 – Dc. Junior;  

21 – Pr. Walter; 28 – Pb. Saul 
CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

14 – Pr. Eudes 
21 – Pb. Emanuel; 28 – Pr. André 

LEGENDA – (D) = Dirigente, (P) = Preletor 

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

 

SABADÃO COM CRISTO (20/04): alô criançada! 

No próximo sábado o Departamento Infantil 

(DINF) de nossa Igreja irá realizar  o Sabadão com 

Cristo. Pedimos aos pais que se programem  e 

tragam os seus filhos para esse evento. As 

atividades do Sabadão começarão as 09h e se 

prolongarão até às 16h. As crianças que irão 

participar do evento terão direito a almoçar na 

Igreja. A taxa de inscrição é de R$ 5,00 por criança. 

Procurem as diretoras do DINF e inscrevam os 

seus filhos, e assim vocês estarão investindo na 

vida espiritual deles.  

CULTO ESPECIAL DOS HOMENS (26/04): na 

programação feita pelo Departamento de Homens 

(DHEC) de nossa Igreja combinou-se que na 

última sexta-feira de cada mês iriamos realizar um 

culto especial em nosso santuário, a partir das 

19h30m. O primeiro desses cultos acontecerá na 

sexta-feira dia 26/04. Nesse culto que iremos 

celebrar ao Senhor contaremos com a presença do 

Pastor Alcemir Dantas ministrando a Palavra de 

Deus sob o tema “Como manter uma 

espiritualidade sadia no mundo em que 

vivemos”, baseado no texto bíblico “Ninguém que 

milita se embaraça com negócios desta vida, a fim 

de agradar aquele que o alistou para a guerra” 2 

Tm 2.4. Ainda no culto contaremos com a 

participação de cantores “prata da casa” e do 

Conjunto Cântico de Davi, da 1ª IEC/JPA. 

Convidamos a todos os homens que fazem o 

ministério da III IEC/JPA, inclusive os das 

Congregações da Igreja, a participarem desse 

evento. Após o culto teremos um lanche oferecido 

pelo DHEC. Oremos por esse evento.  

AVANÇO MISSIONÁRIO/SOPÃO ROTA DO 

SOL – PRÓXIMO DOMINGO AS 15h30m. 

ANIVERSÁRIO CONJUNTO EBENÉZER: no dia 

21/04/13 (próximo domingo), tanto pela manhã 

como pela noite, iremos celebrar ao Senhor pelo 

aniversário do Conjunto Ebenézer. Nesses dois 

cultos pregará a Missionária Edileusa Veras, da 

Catedral Evangélica Congregacional de Campina 

Grande. Oremos por esse aniversário para que Deus 

o abençoe em tudo. 

CIRCULO DE ORAÇÃO (HORA NONA): a partir 

desta semana o culto de oração das quartas-feiras a 

tarde será realizado nas segundas-feiras no mesmo 

horário (15h às 17h). A mudança é devido às 

atividades da quarta-feira à noite (ensaio do 

Ebenézer e do Coral Infantil) obrigando as irmãs a 

vir duas vezes a Igreja na quarta-feira.  Com essa 

mudança haverá mais facilidades para uma 

frequência maior. Assim sendo, amanhã à tarde, no 

horário de praxe, as irmãs estarão se reunindo na 

casa do Senhor para orar a Deus.  

ESCOLA BIBLICA DOMINICAL (EBD): 

lembramos aos irmãos a necessidade de 

frequentarem assiduamente a EBD de nossa Igreja. 

Temos classes para crianças, juniores, adolescentes, 

jovens e adultos. Nessas classes estamos estudando 

a santa Palavra de Deus. Venha e traga a sua família 

para aprender mais de Deus. 

ESTUDO DA CARTA AOS EFÉSIOS: 

consideramos que a revista da EBD de nossa 

Denominação ainda não está disponível iremos 

estudar aos domingos pela manhã, na classe de 

adultos, a carta aos Efésios.   
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 


