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A Beleza da Igreja 
    Escrevemos recentemente três artigos sobre a 
Igreja do Senhor na sua expressão local. Escrevemos 
sobre a unidade da Igreja, a preciosidade da Igreja e a 
autoridade da Igreja, e neste artigo iremos discorrer 
sobre a beleza da Igreja. 
   No livro de Cantares temos um versículo que 
figurativamente fala sobre a beleza da igreja de nosso 
Senhor Jesus Cristo: “Quem é esta que aparece como 
a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o 
sol, formidável como um exército com bandeiras?” Ct 
6.10. É verdade que neste texto Salomão, extasiado,  
descreve a beleza de Sulamita, uma mulher, sua 
amada, mas não temos dúvidas de que falava da 
Igreja do Senhor no plano espiritual. Cristo, noivo da 
Igreja, a descreve do mesmo jeito com a mesma 
intensidade, senão vejamos: No Apocalipse 
encontramos um texto que descreve a beleza da 
Igreja do Senhor: “E eu, João, vi a Santa Cidade, a 
nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, 
adereçada como uma esposa ataviada para o seu 
marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis 
aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com 
eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo 
Deus estará com eles e será o seu Deus...” Ap 21.2-4.    
A carta de Paulo a igreja de Éfeso (5.27) fala também 
sobre a beleza da Igreja do Senhor: “Para a apresentar 
a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, 
nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível”. 
Ainda no Apocalipse (7.9) encontramos a beleza da 
Igreja revelada: “Depois destas coisas, olhei, e eis aqui 
uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas 
as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam 
 

      

  

diante do trono e perante o Cordeiro, trajando 
vestes brancas e com palmas nas suas mãos”. 
     Mas em que consiste a beleza da Igreja, já que 
ela não tem uma aparência física? É bom lembrar 
que estamos tratando de coisas espirituais. A beleza 
da Igreja não está na grandiosidade do edifício em 
que ela se reúne nem na posição social de seus 
membros, nem no lugar estratégico de sua 
localização física e sim no homem interior 
regenerado pelo Espírito, na nova criatura nascida 
de Deus. 
     Mas ainda a beleza da Igreja no plano espiritual é 
observada porque ela reflete a glória do seu Senhor, 
daquele que por ela deu a sua própria vida. Como a 
lua reflete a luz do sol assim também a igreja reflete 
o fulgor de Cristo. “Mas todos nós, com cara 
descoberta, refletindo, como um espelho, a glória 
do Senhor, somos transformados de glória em 
glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do 
Senhor” 2 Co 3.18. 
   O brilho da Igreja, ou a sua glória, ou ainda a sua 
beleza, se reflete na vida dos seus membros, 
daqueles que professam a fé em Cristo quando eles 
vivem uma vida de santidade, afastada do pecado 
em todas as suas manifestações. Observem que na 
visão da igreja no Apocalipse ela é apresentada 
como que vestida de vestes brancas que representa 
pureza, sem mancha, porque ela foi lavada e 
alvejada pelo precioso sangue de Jesus, Seu Senhor. 
    O grande desafio que temos como crentes 
individuais e, consequentemente, como membros 
da igreja do Senhor é viver de tal maneira que a 
glória do Senhor da Igreja reflita em nossas vidas, e 
isso acontece quando deixamos o Espirito controlar 
os nossos sentimentos e ações.  
    Reflita nisso caro irmão: você reflete em sua vida 
a beleza de Cristo? Os que lhe cercam veem o brilho 
da glória de Cristo em sua vida ou o mau cheiro do 
homem velho em sua vida os faz se afastarem dEle? 

                                     Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

          
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Conjunto Ebenézer; 26/04 – Culto Especial dos 

Homens; 27/04 – Avanço Evangelístico/Sopão Rota 

do Sol. 01/05 -  Dia do Jovem Congregacional; 12/05 

– dia das Mães; 18,19/05 – Aniversário Núcleo 

Homens Valentina; 19/05 – Aniversário Programa A 

Voz Congregacional; 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 – Valdenor; Qui – Marçal; Sáb – Léo 
 

 
 

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

 

Declarado Filho de Deus em poder, 

segundo o Espírito de santificação, 

pela ressurreição dos mortos, – 

Jesus Cristo, nosso Senhor.  Rm 1.4 



 

            

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

07 - (D) Pb. Evandro, (P) Pr. Eudes;  
14 – (D) Dc. Valdenor, (P) Pr. Walter 

21 – (D) – Pb. Genison, (P) – Pr. Jedaías 
28 – (D) -  Dc. Junior, (P) – Pr. Eudes   

CULTO DEVOCIONAL 
07 – Iza Maria; 14 – Ms. Aline;  

21 – André Augusto; 28 – Fabiano  
CULTO DA MOCIDADE 

06 – Fabiano; 13 – André Augusto;  
20 – Josias Junior; 27 - Ms. Liliane 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
03 – Ms. Liliane; 10 - Iza Maria;  
17 – Marlene; 24 – Lúcia Diniz 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Bosco (03,17); Meireles (10,24)  

CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
11 – (D) Davi; 18 - (D) Bosco;  

25 – (D) Meireles. (P) – Pastor da Igreja  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

07 – Pr. Jedaías; 14 – Pb. Enoaldo;  
21 – Pr. André; 28 – Pb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
07 – Pr. Walter; 14 – Pr. Jedaías;  

21 – Dc. Junior; 28 – Pb. Silas 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

06 – Pb. Saul; 13 – Fabiano;  
20 - Pb. Emanuel; 27 – Maria da Luz 

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 
07 – Pr. André; 14 – Dc. Junior;  
21 – Pr. Walter; 28 – Pb. Saul 

CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
07 - B.T. Samuel; 14 – Pr. Eudes 

21 – Pb. Emanuel; 28 – Pr. André 
LEGENDA – (D) = Dirigente, (P) = Preletor 

O Cristo Ressurreto (Pr. Eudes Lopes) 

     A Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é um dos fatos 

mais gloriosos do Cristianismo. Ela aconteceu conforme 

prevista nas Sagradas Escrituras no livro de Salmos e pelo 

próprio Senhor Jesus: “Pois não deixarás a minha alma no 

inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção”. Sl 

16.10. “Desde então começou Jesus a mostrar aos seus 

discípulos que convinha ir a Jerusalém, e padecer muito dos 

anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser 

morto e ressuscitar ao terceiro dia”  Mt 16.21. 

A ressurreição de Jesus é um dos fatos mais bem 

documentados do Novo Testamento. Muitas são as evidências 

da ressurreição do Senhor, por exemplo: o túmulo vazio, o 

testemunho de seres angelicais, o testemunho daqueles que o 

viram ressuscitado e principalmente as suas aparições às 

testemunhas previamente escolhidas por Deus, durante o 

espaço de quarenta dias, inclusive no dia da Sua ascensão aos 

céus. Dentre as aparições do Senhor Jesus merece destaque a 

feita aos onze apóstolos agora com a presença de Tomé,  

devido o mesmo ter declarado numa reunião com os seus 

colegas de apostolados que já tinham visto ao Senhor,  que não 

acreditava no testemunho dado por eles se não visse com os 

seus próprios olhos, e se não tocasse nas mãos feridas pelos 

cravos, e não colocasse a mão no lugar do corpo do Senhor que 

fora ferido pela lança do soldado romano. O Tomé incrédulo ao 

ver ao Cristo ressurreto, sem nenhuma dúvida mais em seu 

coração, exclamou: “Senhor meu e Deus meu”. 

     A morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição são os 

fundamentos da mensagem do Evangelho. “O qual por nossos 

pecados foi entregue, e ressuscitou para a nossa 

justificação”. Rm 4.25 (Veja ainda 1 Co 15.1-4). 

     Graças à ressurreição de Cristo, a Sua morte redentora foi 

autenticada. Nós adoramos ao Deus vivo que morreu e 

ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e lá está  assentado 

à destra da Majestade nas alturas, estando-Lhe subordinado os 

poderes, as potestades e tudo mais.  

CULTO DA RESSURREÇÃO: hoje à noite iremos 
celebrar ao Senhor pelo portentoso evento da 
ressurreição de Cristo. Como é revelado nos 
evangelhos Jesus morreu na cruz do Calvário, foi 
sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou dentre os 
mortos com um corpo glorificado, ascendeu aos 
céus e lá se encontra até aquele grande dia em que 
virá para buscar a Sua amada Igreja. 
SEMANA DE ORAÇÃO (01 a 05): de amanhã até 
sexta-feira teremos a nossa abençoada e 
abençoadora semana de oração. Os dirigentes são: 
Seg – DAUC; Ter – Pastor da Igreja; Qua – DHEC; 
Qui – DLOV; Sex - DMOC. A preleção de 15 a 20 
minutos é de responsabilidade de cada 
Departamento. “Orai sem cessar”. 
ASSEMBLEIA DA IGREJA: na assembleia da 
Igreja realizada na quinta-feira passada, dentre 
outras coisas, tivemos a recepção de membros dos 
irmãos Jedaías da Silva Rodrigues e Liliane Líger 
Lima Rodrigues. Damos as boas vindas a esses 
irmãos à membrezia da III IEC/JPA.   
MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: foi uma benção a 
nossa manhã de jejum e oração realizada na sexta-
feira passada. Tivemos quase trinta irmãos orando, 
jejuando e celebrando ao Senhor. 

1º CULTO GERAÇÃO AVIVAMENTO: 
grandes foram as bênçãos derramadas por 
Deus por ocasião do 1º culto da Geração 
Avivamento que celebrando ao Senhor ontem a 
noite. Esteve conosco o Pastor Clóvis Bernardo 
e a banda pentecostal da igreja da qual é 
pastor. 
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.  

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
03 – Pr. Jedaías; 10 – Pr. Eudes;  

17 – B.T. Samuel; 24 – Pr. Walter 
 

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

2 Tm 4.2 


