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Vendo o que não se ver  
       O título desta reflexão aparentemente mostra uma 
incoerência, pois os olhos veem aquilo que se pode ver, 
aquilo que é material, aquilo que é aparente. Mas se 
olharmos o assunto do ponto teológico, espiritual o tema 
é pertinente e até desafiador para aqueles que professam 
a fé em Cristo, pois as Sagradas Escrituras nos revelam a 
existência de um mundo espiritual, de um mundo que não 
se ver com olhos humanos.  
      Para se ver as coisas espirituais faz-se necessário 
que a pessoa nasça de novo, seja regenerada, tenha o 
Espírito Santo, e viva em comunhão com Deus. “Ora, o 
homem natural não compreende as coisas do Espírito de 
Deus, porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-
las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que 
é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é 
discernido” 1 Co 2.14,15. “Mas nós não recebemos o 
espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, 
para que pudéssemos conhecer o que nos é dado 
gratuitamente por Deus” 1 Co 2.12. 
      No livro de 2 Reis encontramos um episódio que nos 
mostra a realidade do mundo espiritual, que o homem 
com os seus olhos naturais não vê, mas que o homem 
renascido vê. Foi num episódio na vida do profeta Eliseu, 
quando a cidade de Samaria estava cercada pelos sírios. 
Pela manhã, o jovem que servia ao profeta, saiu da  casa 
onde estavam e viu o exército sírio, e assustado foi 
comunicar ao profeta Eliseu. O profeta, que estava vendo 
o invisível, tranquilizou o jovem dizendo que mais eram 
os que estavam com eles do que o exército sírio, e orou 
ao Senhor para que se lhe abrisse os olhos espirituais. “E 

 orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os 
olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do 
moço, e viu; e eis que o monte estava cheio de cavalos 
e carros de fogo, em redor de Eliseu” 2 Rs 6.17.  
     Ainda encontramos na Bíblia o mundo espiritual 
(celestial) sendo descortinado diante de alguns servos 
de Deus como, por exemplo, na vida do profeta 
Ezequiel, que testemunhou: “E aconteceu, no trigésimo 
ano, no quarto mês, no dia quinto do mês, que, estando 
eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram 
os céus, e eu vi visões de Deus”. Ez 1.1. Os profetas 
Micaías e Isaías tiveram poderosas revelações do 
mundo espiritual, conforme relatos seus (1 Rs 22.19; Is 
6.1-4). Ainda outros homens de Deus experimentaram 
bênção semelhante, tais como Pedro, Paulo,... 
     O grande desafio do crente é ver em plenitude as 
coisas relacionadas ao Senhor Jesus Cristo, em quem 
estão escondidos todos os segredos da sabedoria e da 
ciência. Ver a Cristo como Salvador e Senhor, 
governando a Igreja, suprindo as suas necessidades, 
dirigindo e protegendo o seu povo só é possível através 
da instrumentalidade do Espírito Santo, pois ele é quem 
revela Cristo a pessoa (Veja Lc 24.45).   
      O Senhor Jesus prometeu estar presente nas 
reuniões da Igreja (Mt 18.20), mas poucas pessoas 
estão enxergando essa realidade, pois se estivessem 
enxergando valorizariam mais essas reuniões sendo 
assíduos a elas, teríamos mais reverência na presença 
do Senhor, teríamos   mais alegria, mais temor, etc. 
      O que estamos vendo? Suspeitamos que muitos 
irmãos estejam vendo pouca coisa no reino espiritual. 
Essa suspeita é derivada da falta de assiduidade aos 
cultos, da falta de contribuição financeira para 
manutenção do trabalho, e da falta de engajamento na 
obra do Senhor. A miopia do povo de Deus é grande. 
Muitos têm os seus olhos voltados para as coisas deste 
mundo, perdendo assim a bênção de ver as coisas do 
Reino de Deus. “tendo iluminados os olhos do vosso 
entendimento, para que saibais qual seja a esperança 
da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua 

herança nos santos” Ef 1.18. Pr. Eudes L. Cavalcanti 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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); Sábado: 19h30m  – Ensaio do Conjunto Coral; 
19h30m – Culto dos Jovens   (Culto Matutino: Seg a Sex – 
07h30m às 08h30m) (1ª Semana do mês – Culto de oração de 
segunda a sexta) 

CALENDÁRIO DE EVENTOS Julho/Agosto/12 
28/07 – Avanço Evangelístico no Geisel; 04/08 – 
Aniversário do Grupo Ágape; 12/08 – Dia dos Pais; 18/08 – 
Avanço Evangelístico Rota do Sol; 18,19/08 – Aniversário 
da Rota do Sol; 19/08 – Dia do Congregacionalismo; 19/08 
– Dia da EBD; 19/08 – Aniversário Conjunto Coral; 23 à 
26/08 – Congresso DAC ALIANÇA (Brasília); 25/08 – 
Aniversário da ALIANÇA; 26/08 – Aniversário do 
Pastorado.   
                ANIVERSARIANTES DE JULHO 

01-Kaline Dayse (E. Sátyro); 02-
Raphael Emmanuel; 04-Thiago Henrique; 05- Mª Aparecida 
de Souza; 06-Eduarda Mª (Valentina); 09-Edna Morais 
(Valentina); 11-Mayra Dias (R. do Sol); 12-Alana Mayse 
(Valentina); 13-Lucas Henrique (Valentina); 13-Lindalva 
Araújo; 13- Laélia Joyce; 15-Geovâna Francisca(R. do Sol); 
18-Mª do Carmo (R. do Sol); 19- Moisés da Silva; 19-
Carmem Franco (Valentina); 20-Mª de Lourdes(E. Sátyro); 
20-Emilia Lopes; 20-Arthur Barcelos; 20-Presb. Lucine 
Yamaguchi); 21-Marisa Martins (Valentina); 21-Reginaldo 
Pereira (Valentina); 22-Ana Claudia Cavalcanti; 24-Telma 
Fernandes; 24-Kaline dos Santos(Valentina); 25-Sandra 
Viegas; 27-Christyanne Gomes (Regente); 30-Alyne 
Alcântara; 30-Josefa Porfírio; 30-Gabriel Victor de Moura; 
30-Célia Farias; 31-Beatriz Paredes (Valentina). 

ESCALA DE DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 
Hoje à noite – Bosco/Marçal 

 Ter – Davi; Qui – Valdenor; Sáb – Léo 

 
 

PARABÉNS para você, 

aniversariantes. 

 



 

            

 
 

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

15 – Pr. Jedaías; 22 – Pr. Walter; 29 – Miss. Liliane   
CULTO DEVOCIONAL 

15 – Jaciara; 22 – Iza Maria; 29 – Miss. Francisca    
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

18 – Carmelita; 25 - Marlene 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Meireles (18); Antônio João (25) 
 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

Dirigentes: 19 – Diác. Bosco;  
26 – Diác. Demétryo 

Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 

21 – André Augusto; 28 – Pr. Walter 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

15 – Pr. Eudes; 22 – Miss. Liliane; 29 – Pr. Walter   
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

15 – B.T. Samuel;  
22 – Diác. Marconi; 29 – Pb. Silas   

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 
15 – Pr. André; 22 – Pr. Cícero; 29 – Pr. André    

        CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
15 – Diác. Francisco;  

22 – B.T. Samuel; 29 – Pb. C. Alberto   

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
18 – Pr. Cícero; 25 – Pb. Lucine 
SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

@@@@@@ 
VOLCAN SERVICE – Serviço de apoio em segurança 

para: Festas em geral, casamentos, Formaturas, 
Comemorações em geral.  

Organização: Rogério Alves -   88721070, 99935660 
@@@@@@ 

   VISITANTES SEJAM BEM VINDOS! 
 
 
 

REUNIÃO DLOV: amanhã, a partir das 19h30m, teremos 
uma reunião do Departamento de Louvor da Igreja. Os 
diretores dos diversos conjuntos da Igreja estão sendo 
convidados para essa reunião bem como os pastores da 
Igreja, em exercício.  
PRESB. LUCINE AKIHIRO: o Presbítero Lucine mandou 
noticias de Porto Velho, dizendo que ele e família estão 
bem e com saudades da Igreja. Continuemos orando por 
esses irmãos para que Deus continue a abençoá-los na 
estada naquela capital, bem como em seu retorno para 
João Pessoa. 
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA: na quinta-feira 
passada houve uma assembleia extraordinária que foi 
convocada na terça-feira anterior. Nessa assembleia foi 
aprovado o batismo de dois irmãos da Congregação do 
Valentina, que serão batizados hoje à noite, aproveitando 
a presença do Pastor da Igreja naquela congregação. O 
outro assunto aprovado foi o redirecionamento do pedido 
de ordenação do Presbítero Enoaldo José junto a 
ALIANÇA.  

 REBECA BRITO: a jovem Rebeca, filha do Diác. 
Valdenor e de Rosy Brito, passou uns dias hospitalizada 
no AMIP, mas Deus se apiedou dela e a levantou do leito 
da enfermidade. Rebeca continua convalescendo em 
casa de seus pais. Continuemos orando por ela para que 
o seu restabelecimento seja completo. 
VIAGEM PRESB. ADELSON: o Presb. Adelson viajou 
para Natal/RN a fim de passar uns dias com Andréia sua 
filha. Continuemos orando por ele para que o restabeleça 
completamente.  
PRESB. GENISON BRITO: o Presb. Genison está se 
preparando para fazer uma cirurgia de catarata. Oremos 
por ele para que Deus faça todas as provisões a fim de 
que essa operação seja um sucesso. 

ESCALA CONJUNTOS MUSICAIS (JULHO) 
15 – Kyrios;  

22 – Ebenézer, Shekinah; 29 – Getsêmani 
OUÇA O PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL,  

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

ORE POR ELE, E INTERAJA COM O PROGRAMA 
ATRAVÉS DO  FONE: 3242.5190 

 

AVANÇO EVANGELISTICO NO GEISEL: no final deste 
mês (28/07) teremos um avanço evangelístico no Geisel 
nas ruas adjacentes a nossa Igreja. O avanço se 
encerrará com um grande culto na praça do Geisel, 
defronte da residência do Presbítero  Adelson. Queremos 
contar com uma grande representação da Igreja 
principalmente no culto de encerramento do avanço, que 
acontecerá às 17h.  
ANIVERSÁRIO DO CONJUNTO CORAL: as festividades 
de aniversário do Conjunto Coral de nossa Igreja foram 
transferidas para o próximo mês (19/08). 
ESCOLA BIBLICA DOMINICAL (EBD): lembramos aos 
membros e congregados da Igreja que aos domingos pela 
manhã, no período de 09h às 11h, temos a nossa 
abençoada e abençoadora Escola Bíblica Dominical. 
Nessa escola oferecemos classes para adultos (homens e 
mulheres), jovens, adolescentes e infantis. Estamos 
estudando lições relevantes de interesse de todos. 
Aproveite a oportunidade que Deus está dando de 
estudarmos de forma seriada a Sua Palavra. 
ORAÇÃO PELOS ENFERMOS: não nos esqueçamos de 
orar a Deus em favor dos irmãos que estão enfrentando 
enfermidades, dentre eles Maria Vicência, Josefa de 
Aquino, Maria José esposa de Enoque, Fátima esposa de 
Euclides, Presb. Adelson e Maria Guedes. “Orai uns pelos 
outros para que sareis”. 
SITE DA III IEC/JPA (I): o site de nossa igreja na Internet 
está sendo expressivamente visitado. Nele estamos 
veiculando as mensagens pregadas aos domingos, o 
boletim dominical da igreja, noticias da igreja sofredora e 
do mundo evangélico além de outras informações 
preciosas para a vida dos crentes em Cristo. Ainda no site 
você encontrará apostilas sobre instruções básicas para 
os iniciantes na fé, e sobre a doutrina cristã (Uma visão 
panorâmica da Teologia Sistemática), ambas de autoria 
do Pastor da Igreja, além de muitos artigos interessantes. 
Visitem-nos no endereço WWW.3iec.com.br 

 

 
 

Santifica-os na 

verdade; a tua palavra 

é a verdade. 

“Prega a Palavra, 
insta, quer seja 

oportuno, quer  não...” 

2 Tm 4.2 

http://www.3iec.com.br/

