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NÃO PERDENDO JESUS DE VISTA 

       O evangelista Lucas no seu Evangelho registra 

um fato interessante não registrado pelos outros 

três evangelistas. O episódio deu-se quando Jesus 

tinha doze anos de idade e acompanhou os seus 

pais na ida para Jerusalém a fim de participarem 

de uma das festividades nacional de Israel, no caso 

a Páscoa. O texto sagrado nos diz que na volta para 

Nazaré caminharam o dia inteiro sem darem conta 

da ausência de Jesus no meio deles. Apavorados 

procuraram-no na caravana e não o encontraram, 

então voltaram a Jerusalém e depois de três dias o 

encontraram no templo conversando com os 

doutores da Lei. Arguido pelos seus pais porque 

não os acompanhara na volta, Jesus disse para  

eles que estava cuidando dos negócios do seu Pai 

Celestial (Lc 2.41-51). 

      Queridos irmãos, uma vez pela graça divina 

tivemos um encontro com Cristo e daí começou um 

relacionamento íntimo nosso como crente com ele. 

Ligamo-nos espiritualmente a Cristo de uma vez 

para sempre. Glória a Deus por isso!  

      Já que Jesus se ligou a nós e nós nos ligamos a 

ele, somos orientados pela santa Palavra de Deus 

a não o perdermos de vista, a olharmos 

firmemente para ele durante todos os dias de 

nossas vidas. “olhando firmemente para o Autor e 

Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da 

alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, 

não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à 

destra do trono de Deus” Hb 12.2.  

      Mas que vem a ser olhar para Jesus, não perdê-

lo de vista? Parece-me que a resposta está em  

termos Jesus como modelo ou padrão de vida de    

seus seguidores. “Sede, pois, imitadores de Deus, 

como filhos amados” Ef 5.1.   

      Podemos também pensar como uma atitude 

de inteira dependência de Deus, pois o próprio 

Jesus disse em certa ocasião que sem ele nada 

poderíamos fazer (Jo 15.5). Se nós somos tão 

dependentes de Deus como a Bíblia revela, então 

não podemos perder Jesus de vista nem sequer 

por um momento.  

      Significa ainda o tema não perdendo Jesus de 

vista, como uma atitude de se levar em 

consideração os preciosos mandamentos dados 

por ele mesmo e pelos seus apóstolos como 

princípios norteadores de nosso viver. “Falava ele 

ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu; 

e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é 

o meu Filho amado, em quem me comprazo; a 

ele ouvi” Mt 17.5. Em relação aos mandamentos 

do Senhor convém lembrar aqueles que 

enfatizam uma vida de santidade e de serviço.  

     O tema não perdendo Jesus de vista ainda nos 

leva a pensar que não devemos perdê-lo de vista 

porque ele está vivo e atuante no meio da sua 

Igreja, dirigindo-a pela sua Palavra e pelo seu 

Espírito. “... Porque nós somos santuário do Deus 

vivente, como ele próprio disse: Habitarei e 

andarei entre eles; serei o seu Deus, e eles serão 

o meu povo” 2 Co 6.16 (Veja ainda Ap 2.1). 

      Voltando ao episódio do esquecimento dos 

pais de Jesus por todo um dia, podemos 

constatar que aquela atitude mesmo que 

involuntária levou a preocupações, angústia, 

prejuízo e outros problemas. Assim também 

acontecerá conosco se não levarmos em 

consideração a mensagem revelada pelo texto de 

Lucas 2.41-51.   

      Assim sendo amados, devemos ter os olhos 

fixos na pessoa amorosa de nosso Senhor Jesus 

Cristo que está com o seu olhar voltado para nós, 

sem desviá-lo nem por um momento sequer. 

Correspondamos, portanto, ao interesse de Jesus 

por nós e assim seremos crentes mais felizes.    

                         Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  
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 DINÂMICA DA IGREJA 
Domingo: 09h – Escola Dominical/10h30m – Culto 
Devocional/18h – Culto Vespertino  (1º domingo  – Ceia do 
Senhor); Terça–Feira: 19h30m – Culto de Oração; Quarta–
Feira: 15h – Culto da Hora Nona/19h30m – Ensaio do Conj. 
Ebenézer; Quinta-Feira: 19h30m – Culto de Estudo 
Bíblico/20h15m – Assembleia da Igreja (3ª quinta-feira de dois 
em dois meses); Sexta-Feira: 19h30m – Culto nos Lares 
(uma vez por mês)/19h30m – Culto de Evangelização 
(quinzenal); 19h30m – Culto de Celebração ao Senhor (última 
sexta-feira de cada mês – DAUC/DHEC); Sábado: 16h – 
Ensaio do Conjunto Coral; 19h30m – Culto dos Jovens   (Culto 
Matutino: Todos os dias – 07h30m às 08h30m) (1ª Semana do 
mês – Culto de oração de segunda a sexta) 

CALENDÁRIO DE EVENTOS Fevereiro/Março 
05/02 – Dia do Homem Congregacional; 12/02 – Aniversário do 
Getsêmani; 18 a 21/02 – Retiro Espiritual; 29 – Aniversário do 
Círculo de Oração. 09 – Dia Internacional da Mulher; 11 – 
Domingo Missionário; 24 – Avanço Missionário Ernani Sátiro. 

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 

01 – Bianca Paredes (Valentina); 02 – André Fragoso; 04 – 

Presb. Genison Brito; 05 – Ana Maria da Costa (Rota do Sol); 

06 – Elma Araújo Monteiro; 07 – Tatiane Cristine (Valentina); 

08 – Mª José Diniz Oliveira; 09 – Henery Medeiros; 10 – Israel 

Fernandes Mello; 11 – Jadson O. Costa; 11 – Raiany Cynthya 

Brito (Valentina); 13 – Maria do Socorro Silva; 13 – Dandara 

Raquel; 15 – Erick Eduardo; 16 – Auzeni da Silva Lima; 18 -  

Valdilene Albuquerque (Valentina); 18 – Camila Yasmin 

(Valentina); 19 – Mário Lopes Figueiredo; 21 – Rebeca Brito 

Almeida; 21 – Eva Leite (Valentina); 22 – José Bruno 

Nascimento; 24 – Danilo José Rocha; 24 – Dara Karolynne 

Andrade; 25 – Gerlane Lima Araújo; 25 Edmilson Marinho da 

Silva (Rota do Sol);  27 – Adriana Meireles;  27 – Waldemar 

Fábio Arruda; 28 – Elza Helena Araújo.   

PARABÉNS ANIVERSARIANTES! 

VÍDEOS DOS CULTOS: as mensagens pregadas no 
culto dos domingos à noite estão sendo postadas no 
site da nossa Igreja WWW.3iec.com.br. 
CAMPANHA CLIMATIZAÇÃO TEMPLO: estamos 

retomando a campanha para arrecadação dos 

recursos necessários a fim de adquirirmos as 

máquinas de ar condicionado para a climatização do 

templo. Contamos com a colaboração de todos! 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL PERIODO CARNAVAL: 
CULTOS: SAB (MOCIDADE); DOM (MANHÃ E NOITE); SEG 
(MANHÃ) E TER (NOITE). ALMOÇO DOMINGO PELA MANHÃ. 
PRELETORES: PR. RICARDO (BETEL), PR. SÉRGIO PAULO 
(1ª IEC/JPA), PR. MARCELO DUARTE (1ª IEC/JPA). TER 
NOITE – GRANDE CULTO DE ORAÇÃO. PRESTIGIEM! 
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PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
05 – Pr. Eudes; 12 – Pr. Zélio Gonçalves;  

19 – Pr. Ricardo; 26 – Pr. Cícero 
CULTO DEVOCIONAL 

05 – André Augusto; 12 – Fca. Angelita;  
26 – Presb. Evandro 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
08 – Fca. Angelita;  

15 – Pr. Eudes; 22 – Pr. Cícero; 29 - Marlene  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Meireles (15,29); Antônio João (08,22)   
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

Dirigentes:  
09 – Diác. Davi;  

16 – Diác. Valdenor; 23 - Diác. Josenilton.  
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  

CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
11 – André Augusto;  

18 – Bel. Teol. Samuel; 25 – Miss. Eliane 
ESCALA DE DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje à noite – Davi/Bosco; 
 Ter – Valdenor; Qui – Marçal; Sáb – Josenilton  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
05 – Pr. André; 12 – B.T. Samuel; 26 – Pr. Walter 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
05 – Pr. Walter; 12 – Diác. Lucine; 26 – Pr. André 

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 
11 – Maria da Luz/Presb. Múcio 
18 – Presb. Saul/Maria da Luz 

25 – Maria da Luz/Diác. Gilson 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

05 – Pb. Múcio; 12 – Pr. Cícero; 26 – Pb. Saul 
    CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (SEX)  

10 - Diác. Fco. Martins/Maria da Penha 
17 – Presb. Inaldo/Diác. Francisco 

24 – B.T. Samuel/Presb. Múcio  
CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

05 – B.T. Samuel; 12 – Pb. Inaldo; 26 – B.T. Samuel 
SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

######### 
ESCALA CONJUNTOS (05/02/12 - HOJE) 

KYRIOS e CORAL FILHOS DO REI 
 
 

 

CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR: hoje a noite num 
culto solene será celebrada a Ceia do Senhor. Por 
ocasião da Ceia o Espirito Santo está trazendo à memória 
de todos os participantes a morte redentora de nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salvador assim 
determinou: “Fazei isto em memória de mim”.  Ainda na 
ceia a Igreja está anunciando a obra redentora de Cristo 
na cruz e também a sua segunda vinda. “Todas as vezes 
que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais 
a morte do Senhor até que ele venha”. 
DIA DO HOMEM CONGREGACIONAL: hoje à noite 
estaremos celebrando ao Senhor pelo Dia do Homem 
Congregacional. Os irmãos da Igreja se apresentarão no 
culto louvando a Deus com um hino sob a orientação do 
Diác. Lucine, diretor do DHEC. 
SEMANA DE ORAÇÃO (06 a 10): de amanhã até sexta-
feira a Igreja estará se reunindo, a partir das 19h30m, 
para buscar a presença do Senhor através da oração. É a 
nossa abençoada e abençoadora semana de oração. A 
exceção da terça-feira o restante dos cultos será dirigido 
pelos departamentos da Igreja. Seg – Deptº de 
Auxiliadoras. Ter – Pastor da Igreja. Qua – Deptº de 
Mocidade; Qui – Deptº de Homens; Sex – Deptº de 
Louvor. A preleção de 15 a 20 minutos ficará a cargo da 
direção de cada Departamento, podendo o diretor fazê-la 
ou convidar alguém da igreja para isso. 
NOTA DE FALECIMENTO: faleceu na segunda-feira 
passada a irmã Celina Ferrer genitora da irmã Celízia. O 
sepultamento deu-se no dia seguinte no Cemitério Parque 
das Acácias. Os Pastores Eudes e Cícero e mais a irmã 
Celeida estiveram no culto fúnebre. À família enlutada os 
sentimentos cristãos dos que fazem a III IEC/JPA.  
PRESB. ADELSON: o estado de saúde de Adelson está 
cada dia se apresentando melhor. Ele se encontra em 
casa convalescendo e pode ser visitado, de preferência à 
tarde, a partir das 15h. Lembramos aos irmãos o cuidado 
que deve ser feito quando em visitação a enfermos (Não 
demorar muito, não falar de doença, levar uma palavra de 
ânimo, ler a Bíblia e fazer uma oração). 
AVISO AOS CONTRIBUINTES: coloquem nome, data e 
valor da contribuição no envelope, para facilitar a 
contabilização. 
        RETIRO DA ROTA DO SOL – MONTADAS/PB 
 

MÃES INTERCESSORAS: nas quartas-feiras, no horário 
das 19h as 19h30m, as mães da Igreja estão se reunindo 
para um momento de oração pelas suas famílias e 
também clamando a Deus pelas famílias da Igreja. Você 
que é mãe venha interceder pela sua família junto ao 
Deus todo-poderoso. A direção desses cultos está sob a 
responsabilidade do Deptº de Auxiliadoras. 
JOSEFA DE AQUINO: a irmã Josefa de Aquino foi 
hospitalizada no H.U., mas pela graça divina já se 
encontra em casa convalescendo. A Igreja tem orado por 
Josefa constantemente bem como por aqueles irmãos 
que estão enfrentando enfermidades. 
CAMPANHA DOE UMA BÍBLIA: o Departamento de 
Missões da Igreja (DMIS) adquiriu cinquenta Bíblias para 
serem distribuídas com aquelas pessoas que estão sendo 
evangelizadas pela ação missionária da Igreja. Foi 
lançada uma campanha DOE UMA BIBLIA para desafiar 
aos irmãos a participarem dessa que é a maior obra da 
Igreja – pregar o Evangelho. Assim sendo, pedimos a 
cinquenta irmãos que doem R$ 5,00, cada um, 
correspondente a uma Bíblia que será doada.  
PROGRAMAÇÃO IGREJA NO CARNAVAL: Informamos 
a seguir a programação da Igreja no período de Carnaval: 
Sábado a noite – culto da Mocidade. Domingo pela 
manhã, culto. Pregador: Pr. Sérgio Paulo (1ª IEC/JPA). 
Domingo à noite, culto. Pregador: Pr. Ricardo (Betel 
Brasileiro). Segunda feira pela manhã, culto – Pregador: 
Pastor Marcelo Duarte (1ª IEC/JPA). No domingo teremos 
um almoço na Igreja sendo a taxa de R$ 5,00 por pessoa. 
O tema das pregações é: “A DEVOÇÃO A CRISTO  
COMO O SEGREDO DE UMA VIDA ABUNDANTE”. 
Lema: “Eu vim para que tenham vida, e a tenham com 
abundância”. Jo 10.10b. Na terça-feira teremos a noite o 
nosso abençoado e abençoador culto de oração. Em 
todas essas celebrações iremos contar com os conjuntos 
da Igreja: Dom (manhã) – Getsêmani. Dom (noite) – 
Kyrios. Seg - Shekiná. Os cultos pela manhã começarão 
as 09h30m e o do domingo à noite, às 18h. O culto de 
oração da terça feira será no horário normal (19h30m). 
SOLDADOS DE CRISTO: na quarta-feira passada 
tivemos o primeiro encontro de planejamento para a 
organização do grupo Soldados de Cristo. Se Deus 
permitir em março o grupo se apresentará num culto.  
 
 
 


