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Cristianismo em Ação (Perdão) 
       Perdoar não é nada fácil! A ofensa 

recebida é algo difícil de esquecer e nosso 

ego é tendencioso a retribuir sempre o mal 

com o mal. Além disso, vivemos em um mundo 

egoísta e retaliativo onde é vergonhoso e 

covarde “dar o outro lado da face”. O lema 

do mundo anticristão é simplesmente: “bateu, 

levou”. Todavia, o perdão na vida do cristão 

não é uma opção e sim uma ordem. Por mais 

que nosso ego esteja ferido devemos exercitar 

o perdão. O Senhor Jesus falou que se não 

perdoamos aos nossos ofensores, jamais  

seremos perdoados por Deus a quem 

ofendemos diariamente com nossas palavras, 

ações e pensamentos (Mt 6:15). Ou seja, na 

vida cristã “é perdoando que se é perdoado” 

como bem dizia São Francisco de Assis. Fomos 

perdoados para perdoar e perdoamos para 

ser perdoados. A base para perdoamos as 

ofensas alheias é o perdão de Deus para 

conosco.  Quem toma a dimensão do perdão 

de Deus para consigo, encontra 

automaticamente, graça e motivo suficiente 

para perdoar qualquer mágoa ou desgosto.  

Há um hino que diz: “eu nunca saberei o preço 

dos meus pecados (ofensas) lá na cruz”. Se 

Deus tivesse de nos perdoar nas mesmas bases 

que usamos uns para com os outros, jamais 

seríamos perdoados.  Geralmente queremos 

perdoar com certas restrições... ”eu o perdoo, 

mas... mas”, etc.  O Senhor Jesus falou 

algumas coisas importantes sobre o perdão: 1. 

O perdão deve ser ilimitado, não há medida  

 

para se perdoar (Mt 18:21,22); 2. O perdão 

não deve ser forçado, mas de coração (Mt 

18:35); 3. O perdão ao próximo é a base para 

comunhão com Deus (Mt 6:12); 4. O perdão é 

a base da adoração (Mt  5:24); 5. O perdão 

deve ser particular em casos particulares e 

público em casos públicos (Mt 18:15-17); 6. O 

perdão deve ser sem interesse lucrativo (Mt 

6:3); E assim por diante. Em outras palavras, 

não existe vida cristã real sem a prática 

contínua e diversificada do perdão. Todos os 

cristãos devem aprender a perdoar e serem 

perdoados mutuamente. Com 33 anos de 

estrada na igreja evangélica, já tive várias 

experiências nesse sentido. Tanto ofendi 

como fui ofendido. Uma vez, tive que 

perdoar R$ 500,00 emprestados a um 

professor de Seminário. Mas, posso afirmar 

que nunca perdi absolutamente nada em 

perdoar. Pelo contrário, apenas ganhei, e 

como ganhei. Perdoar faz bem para alma!  

Bel. Teol. Samuel Santos 

            Dirigente Cong. José  Américo 

 

 
 

ANIVERSARIANTES (2ª QUINZENA JUN) 

17-Jair Costa (J. Américo); 18- Diác. Marcos 
Soares; 18-Francisca Angelita; 18- Mª José 
Teixeira (R. do Sol); 18-Emília Lopes (E. Sátyro); 
19-Enoque Monteiro; 20-Djanilson Rodrigues; 
21-Camila Cíntia (Valentina); 23-Diác. Valdenor 
Torres; 23-Paulo Correia; 23-Eliane da Penha 
(Valentina); 24-Josefa de Aquino; 27-Kristofer 
Silva; 28- Cícera Paulino; 28- Gabriel Felipe (R. 
do Sol); 30-Pr. Walter Bezerra e 30-Laércia 
Jamilly.    
                  

 

 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CULTO ESPECIAL DOS HOMENS: Pregador: Pastor 

Ednaldo Marques (6ª IEC/JPA). Participação Especial: 

Conjunto Cânticos de Davi (1ª IEC/JPA) e cantores da 

casa. Tema: “Homens Valorosos Servindo no Exército 

do Senhor” Lema: “Vai nesta tua força, e livrarás a 

Israel...” Jz 6.14. 

DIA DA BENEFICENCIA (30/06): Vem aí o Dia da 

Beneficência quando teremos uma programação 

especial na Igreja. 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE LOUVOR: vem aí o 

segundo culto especial de louvor  (primeira quinzena de 

julho) quanto estaremos celebrando ao Senhor pelas 

muitas bênçãos derramadas sobre a vida da Igreja.   

OPERAÇÃO ANDRÉ: alguns irmãos já estão envolvidos 

na Operação André, mas faltam muitos outros. 

Esforcem-se em fazer com que os seus entrem em 

contato com o Evangelho de Cristo. Estamos 

disponibilizando Novos Testamentos para os contatos 

iniciais, mas quando esses contatos estiverem 

aprofundados temos Bíblias à disposição. 

ESCOLA BIBLICA DOMINICAL: lembramos aos irmãos 

a necessidade de valorizarem a EBD de nossa Igreja. 

Deus nos está dando a oportunidade de aprendermos 

mais e mais de sua Palavra aos domingos. Aproveitem! 

MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos por missões, pela 

saúde dos enfermos, pelos pastores, pelos oficiais, 

pelas congregações, pelos departamentos, pelas 

famílias, pela Pátria e pela ALIANÇA.  

    CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUN/JUL) 
 28 – Culto Especial dos Homens; 30/06 – Dia da 
Beneficência. 06/07 – Reunião Lideranças; 12/07 – 
Programação Especial de Louvor; 13/07 – Dia da Mulher 
Congregacional; 20/07 – Sabadão com Cristo; 20/07 – 
Aniversário Grupo Ágape; 28/07 – Aniversário Coral Filhos do 
Rei.        ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje – Euclides /Gilson  
Ter – Antônio João; Qui – Davi; Sáb – Berg 

 
 

Antes sede uns para com os outros 
benignos, misericordiosos, 

perdoando-vos uns aos outros, 
como também Deus vos perdoou 

em Cristo. Ef 4.32 



 

            

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

16 – (D) – Dc. Valdenor, (P) – Pr. Jedaías 
23 – (D) – Pb. Evandro, (P) – Pb. Osmar Carneiro  

30 – (D) – Pb. Genison, (P) – Pr. Eudes       
CULTO DEVOCIONAL 

16 – Iza Maria; 
23 – André Augusto; 30 – Adriana Meireles 

CULTO DA MOCIDADE 
22 – André Augusto; 29 – Pr. Walter 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

17 – Ms. Liliane; 24 – Iza Maria 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

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

(D):  20 – Bosco; 27 - Meireles 
 (P) – Pastor da Igreja  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
16 – Pr. André; 23 – Pr. Walter; 30 – Pb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
16 – Pr. Eudes; 23 – Pr. André; 30 – Pb. Emanuel 

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 
15 – Davi Silva; 22 – Josias; 29 – Ms. Liliane 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
16 – Josias; 23 – Pr. Jedaías; 30 - Pb. Saul 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
 16 – Pb. Emanuel; 23 – Josias; 30 – B.T. Samuel 

CRONOGRAMA VISITA PASTORAL:  

        Rota do  Sol – 16/06; Valentina – 14/07. 
PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

19/06 – Profª Virgínia; 26/06 – Pb. Saul 
LEGENDA – (D) = Dirigente, (P) = Preletor 

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL  

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

FONE CONTATO: 3242.2131; 3242.5190 
www.cruzdasarmasfm.com.br  

 

CASAMENTO: casaram-se na quarta-feira passada os 

jovens Kristofer Oliveira e Ana Claudia filha do pastor 

da Igreja. A cerimônia oficiada pelo pai da noiva foi 

realizada na casa dos nubentes, na presença de 

familiares e alguns amigos dos noivos. 

Parabenizamos ao mais novo casal de nossa Igreja e 

desejamos todas as bênçãos dos céus para esses dois 

jovens nessa nova fase de suas vidas. 

NOTA EXPLICATIVA: o pastor da Igreja ocupa este 

espaço para pedir a compreensão dos membros e 

congregados da III IEC/JPA pelo não convite de todos 

para a cerimônia de casamento de sua filha Ana 

Cláudia. Devido às limitações financeiras das duas 

famílias, principalmente da família da noiva que optou 

em aparelhar uma casa própria (reforma e parte da 

mobília) para o jovem casal, não houve mais 

condições para fazer uma festa para todos como era 

intenção do pastor da Igreja, fazendo com que as duas 

famílias decidissem fazer isso de forma reservada. 

VITÓRIA EM CONCURSO POSGRADUAÇÃO: o nosso 

irmão José Gentil foi aprovado recentemente na 

seleção do Curso de Mestrado em Administração 

(Logística) pela Universidade Potiguar (UNP). 

Parabenizamos ao irmão Gentil e desejamos que 

Deus o abençoe nesse novo desafio para a sua vida de 

docente.  

SEM JOÃO COM CRISTO: no próximo dia  29/06/13, 

a partir das 19h30m, os jovens de nossa Igreja irão 

realizar um momento de celebração ao Senhor bem 

como um momento social intitulado Sem João com 

Cristo. Depois do culto os jovens irão participar de um 

momento de confraternização com comidas típicas 

dessa época do ano. Os jovens da igreja que irão 

participar desse evento procurem a direção do DMOC 

e se habilitem para o mesmo. 

VISITANTE SEJA BEM VINDO! 

PRIMEIRO CULTO NA CASA DE ACOLHIDA: na 

segunda-feira passada tivemos pela graça divina o 

primeiro culto na Casa de Acolhida. A equipe da Igreja 

foi composta dos pastores Eudes, Jedaías e André e os 

irmãos Bruno e Stefani. A irmã Virgínia Macedo, da 

Comunidade Evangélica Congregacional Bessamar, que 

foi a intermediadora que facilitou a presença de nossa 

igreja naquela Casa, também se fez presente. O culto foi 

dirigido pelo pastor da Igreja que também ministrou a 

Palavra de Deus. Os irmãos pastores Jedaías  e André 

bem como Bruno e a irmã Virgínia também 

participaram do culto. Dos residentes naquela Casa 

tinha umas vinte pessoas presente que ouviram com 

atenção o desenrolar do culto. Foi uma benção! 

Combinou-se que iremos realizar o culto naquela Casa 

de quinze em quinze dias. Iremos também 

mensalmente fornecer kits (trinta) compostos de pasta 

de dente, escova e sabonete. Os próximos cultos serão 

dirigidos pela direção da Secretaria de Missões (SEMI) 

de nossa Igreja Queremos a colaboração dos irmãos 

para esse mais novo projeto evangelístico da Igreja. 

 

Nesta foto encontramos o registro do momento em que 

convidamos aos da Casa de Acolhida para virem à frente, 

quando oramos por eles. Veja outras fotos em nosso SITE. 

 

 

 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  

2 Tm 4.2 

http://www.cruzdas/

