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Vencedor por Cristo  
    Nunca no meio evangélico se cantou tanto vitória 
na vida cristã como na atualidade. Infelizmente 
quando esse tema é poetizado a ênfase maior é a 
vitória no âmbito terreno da vida do cristão. Se fala 
muito em vitória na cura de uma enfermidade, na 
prosperidade material, na consecução do sonho da 
casa própria (que para uns deve ser a melhor casa 
ou apartamento), de um emprego melhor, da 
compra de um carro novo e de  outra bênção de 
natureza material ou física. Nada contra essas 
coisas, pois a Bíblia diz que Deus dá prosperidade a 
quem Ele quer dar. “... Ninguém pode ter alguma 
coisa se ela não for dada por Deus” Jo 3.27. 
   Queremos nesta reflexão enfocar outra área 
sobre que o cristão precisa ter vitória constante, a 
espiritual. 
   Primeiramente queremos informar que o crente é 
uma pessoa vencedora, pois assim nos é revelado 
na Palavra de Deus, e sempre essa vitória é através 
de Jesus Cristo. Citemos apenas um texto: “E graças 
a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo,...” 2 
Co 2.14. (Veja ainda 1 Co 15.57, Rm 8.37). 
  Quando se fala em vitória deve se levar em 
consideração, inimigos e guerra. A Bíblia nos revela 
a existência de três grandes inimigos que 
combatem insistentemente contra a alma do 
cristão: o mundo, a carne (a natureza pecaminosa) 
e o diabo. Esses inimigos não dão trégua ao crente. 
É uma batalha intensa que é travada dia e noite. 
   Falemos um pouco sobre cada um deles, pois 

conhecendo-os fica mais fácil vencê-los.  
    Quando a Bíblia fala de mundo como inimigo 
do cristão ela está se referindo ao sistema no qual 
estamos vivendo, a grande Babilônia. João 
apóstolo nos revela que o mundo inteiro está 
posto no maligno (1 Jo 5.19), ou seja, Satanás está 
manipulando as pessoas levando-as a fazerem 
coisas contrárias a lei divina. Veja o que Paulo 
falou sobre o assunto: “Em que noutro tempo 
andastes segundo o curso deste mundo, segundo 
o príncipe das potestades do ar, do espirito que 
agora opera nos filhos da desobediência” Ef 2.2. 
   Tratando-se da carne (a natureza pecaminosa) a 
Bíblia diz que o crente em Cristo recebeu da parte 
de Deus uma nova natureza infundida em sua 
alma pelo Espírito Santo. “Pelas quais ele nos em 
dado grandíssimas e preciosas promessas, para 
que por elas fiqueis participantes da natureza 
divina, havendo escapado da corrupção, que pela 
concupiscência há no mundo” 2 Pe 1.4.  (Veja 
ainda 1 Jo 3.9). Mas, é sabido pelas Escrituras que 
a natureza humana propensa ao pecado não é 
erradicada do crente, pois ele a terá consigo até 
aquele grande dia da sua partida deste mundo 
para o Céu ou do arrebatamento da Igreja. Paulo 
falou de uma luta incessante entre a carne e o 
Espírito no interior de um crente (Rm 7.13-23). 
   Quanto ao diabo, ele é o querubim ungido que 
se rebelou contra Deus. Ele é o formidável 
inimigo do crente. Pedro nos revelou que ele é o 
adversário do povo de Deus e que vive em 
derredor da Igreja procurando tragá-la (1 Pe 
5.8,9). É o tentador (Mt 4.3) e o acusador (Ap 
12.10), pai da mentira (Jo 8.44), etc. 
   Sobre esses inimigos, Jesus já decretou a vitória 
por nós, pois os venceu na cruz. “E, despojando 
os principados e potestades, os expôs 
publicamente e deles triunfou em si mesmo”  (Cl 
2.15).                      Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

          
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAI/JUN) 

12/05 – Dia das Mães; 18,19/05 – Aniversário Núcleo 

de Mocidade Valentina; 20 a 24/05 – Semana do Lar; 

30/05 – Manhã de Jejum e Oração. 01/06 – Avanço 

Missionário Ernani Sátiro; 01,02/06 – Aniversário 

Cong. Ernani Sátiro; 01,02/06 – Simpósio Educação 

Religiosa; 08/06 – 1º Encontro das Mães 

Intercessoras; 09/06 – Dia dos Oficiais; 15/06 – Jantar 

dos Namorados; 29/06 – Programação Especial de 

Louvor; 29,30/06 – Dia da Beneficência.                                
              ANIVERSARIANTES DE MAIO 
01-Edileusa Gomes, 01-Diác. Antônio João, 01-Daniel Júnior e 
Mª Eduarda (E. Sátiro), 01-Inácia Santos (R. do Sol), 03-Gilene 
Félix, 05-Presb. Adelson Alexandre, 06-Gustavo Sousa 
(filho/Diác. Gilson), 08-Carmelita Tereza, 09-Mª do Socorro 
Cavalcante (R. do Sol), 09-Paulo Sérgio Brasil, 09- Ariane de 
Santana (Valentina), 09-Miriam Joaquim, 11-Diác. Joaquim de 
Meireles, 11-Lucas Silva (Valentina), 12-Igor Medeiros (R. do 
Sol), 13-Agnes Teixeira (R. do Sol), 13-Celizia Ferrer, 13-Luciel 
Victor (filho/Josete), 14-Josefa Mª (Valentina), 16-Isa Nayla, 16-
Anderson (Valentina), 18-Jean Carlos (Valentina), 18-Rebeca 
(Valentina), 19-Flores Arruda, 21-Mª Luiza (filha/Wirlline), 23-José 
Álvaro (R. do Sol), 23-Josean Neto (E. Sátiro), 24-Danielly 
Bezerra (E. Sátiro), 25-Mª da Penha Martins (J. Américo), 25-
Júlia Mendonça (Valentina), 27-Og Ludwing, 27-Ingrid Victória (E. 
Sátiro), 28-Mayra França, 28-Diác. Demétryo Albuquerque, 28-
Max Williams, 28-Severino (Valentina), 29-Margarida Mª (J. 
Américo) e 31-Graça Alcântara. 

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 – Davi /Euclides 
Ter – Antônio João; Qui – Valdenor; Sáb – Makobi 

 

 
CRONOGRAMA VISITA PASTORAL  

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

 

“Mas em todas estas coisas somos 

mais do que vencedores, por 

aquele que nos amou” Rm 8.37 



 

            

   ESCALA DE OBREIROS (MAI) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
05 - (D) – Pb. Genison, (P) – Pr. Eudes 

12 – (D) -  Pb. Evandro, (P) – Pr. André 
19 – (D) – Dc. Valdenor, (P) – Pr. Jedaías 

26 –(D) - Pb. Evandro, (P) – Pr. Eudes     
CULTO DEVOCIONAL 

05 – Josias; 19 – Fabiano; 26 – Iza Maria  
CULTO DA MOCIDADE 

11 - Josias; 18 – Liliane 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

06 – Iza Maria; 13 – Pr. Jedaías;  
20 – Ms. Liliane; 27 – Marlene Soares 

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

CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
(D) – Bosco (16), Valdenor (30) 

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

05 – Pr. Jedaías; 12 – Pr. Walter;  
19 – Pb. Enoaldo; 26 – Pb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
05 – Pr. Walter; 12 – Pb. Silas;  
19 – Pr. André; 26 – Dc. Junior 

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 
11 - Maria da Luz;  

18 – Pb. Emanuel; 25 – Pr. Jedaías 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

05 – Dc. Junior; 12 – Pb. Saul;  
19 – Pr. Eudes; 26 – Pr. Walter 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
05 – Pb. Emanuel; 12 – B.T. Samuel;  

19 – Dc. Junior; 26 – Pr. André 
LEGENDA – (D) = Dirigente, (P) = Preletor 

 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite iremos, 

em culto solene, celebrar a Ceia do Senhor. O 

nosso bendito Salvador ordenou que a sua Igreja 

fizesse periodicamente essa celebração em 

memória de sua morte redentora na cruz do 

Calvário. Em obediência a determinação do 

Senhor e agradecidos pela obra redentora, 

subamos a casa do Senhor para essa que é uma 

das grandes celebrações da Igreja. 

SEMANA DE ORAÇÃO (06 a 10/05): Seg – 

DAUC; Ter – Pastor da Igreja; Qua – DHEC; Qui – 

DLOV; Sex – SMIS.      “Orai sem cessar”. 

VIAGEM PASTOR DA IGREJA: o pastor da 

Igreja viajou em companhia do Presb. Genison 

Brito, hoje cedo, para Itabaiana onde pregará pela 

manhã na Igreja Congregacional daquela cidade. 

Depois do almoço o pastor, junto com Genison, 

estará retornando para João Pessoa. 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL SEMANA DO 

LAR (20/05 a 25/05): na última semana de maio 

teremos uma programação especial para as 

famílias da Igreja. Iremos celebrar ao Senhor de 

segunda a sábado realizando cultos conforme 

abaixo: Tema Geral: Fundamentos para um lar 

feliz. Os preletores irão expor os subtemas 

conforme a seguir: 1º Fundamento (Sabedoria) - A 

Sabedoria que edifica – Miss. Carmem; 2º 

Fundamento (Oração): Oração, o canal entre a 

família e Deus – Miss. Roseane; 3º Fundamento 

(Culto Doméstico) – Meu lar, lugar de louvor e 

adoração – Pr. Alcemir Dantas; 4º Fundamento 

(Liderança) – O reflexo de uma liderança sadia no 

lar – Dr. José de Arimatéia; 5º Fundamento 

(Amor) – Até que a morte os separe – Casal Pr. 

Jedaías e Liliane; 6º Fundamento (Santidade) – Eu 

curto, vivo e Compartilho – Evang. Sérgio Ribeiro.  

DIA DAS MÃES: no próximo domingo iremos 

celebrar ao Senhor pelo Dia das Mães. Teremos pela 

manhã uma programação especial. Será realizado 

um culto a Deus no horário das 08h às 09h seguido 

de um café da manhã oferecido pelos pais às mães. 

CLASSE DE PREPARAÇÃO AO BATISMO: 

estamos organizando a Classe de Preparação ao 

Batismo que começará a funcionar no dia 19/05.  Se 

você quiser ser batizado procure o Pb. Evandro. 

ANIVERSÁRIO PROGRAMA A VOZ 

CONGREGACIONAL: na quarta-feira passada, o 

programa radiofônico A Voz Congregacional, que é 

transmitido pela Radio Comunitária Cruz das 

Armas FM, 104.9, no horário das 20h às 21h, 

completou o seu primeiro ano no ar. 

Excepcionalmente, o programa de aniversário teve 

duas horas de duração e foi uma bênção. Esteve 

conosco ministrando o louvor o Conjunto 

Getsêmani, de nossa Igreja. Estiveram ainda no 

estúdio os Pastores Walter, Eudes e André, o Presb. 

Saul, o irmão José Gentil e o B.T. Samuel que foi o 

preletor do programa, trazendo uma substanciosa 

mensagem. Louvamos a Deus por tudo o que 

aconteceu na quarta-feira passada naquela Rádio.   
CASAMENTO: casaram-se na sexta-feira passada 
os jovens Antônio Carlos e Camila. Camila é filha 
do Presb. Enoaldo e de Elizabeth, de nossa Igreja. 
Parabenizamos ao jovem casal e desejamos muitas 
bênçãos do Céu para ele.  
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, 
pela ALIANÇA, e pela Igreja do Senhor em geral. 

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
15 - Pb. Saul;  

22 – Pr. Walter; 29 -  Pr. Jedaías 

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

2 Tm 4.2 


