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Sê forte e corajoso! 
  

      Em certas ocasiões, o medo é razoável, 

mas recomendam-se muitos cuidados com a 

reação a ele. Quando soube da grande 

multidão que vinha contra ele, o rei Josafá 

teve muito medo. Por isso ele se pôs a 

buscar ao Senhor. “Então, Josafá temeu e 

pôs-se a buscar o Senhor; e apregoou jejum 

em todo Judá”. 2 Cr 20.3. Josafá reagiu 

imediatamente, pois um grande exército 

atravessava o Mar Morto para lutar com o 

objetivo de destruí-lo. O rei de Judá teve 

medo com razão, e recorreu aos pés do 

Senhor. Essa é a reação correta frente ao 

medo. Caso contrário, o medo leva à 

fraqueza, ao desespero e ao pânico.  

 Adão teve medo de Deus porque estava 

nu, depois de haver comido o fruto proibido. 

“E ele disse: ouvi a tua voz soar no 

jardim, e temi porque estava nu, e escondi-

me”. Gn 3.10. Jacó teve medo do seu irmão 

Esaú quando ele veio ao seu encontro com 400 

homens armados: “então, Jacó temeu muito e 

angustiou-se...”. Gn 32.7a. Davi também 

teve muito medo de Aquis, rei de Gate.  

      O medo é um sentimento que nos 

acompanha em diversos momentos em nossa 

vida, muitas vezes até pensamos ser fortes, 

mas, no momento da adversidade, o medo  

 

irrompe; foi assim com esses homens de 

Deus. Saul teve muito medo das 

complicações que ele mesmo cultivou no 

final de sua vida (I Sm 28.5-20). Pedro 

teve medo quando se viu andando sobre as 

águas e reparou ou sentiu a força do 

vento. “mas sentindo a força do vento, 

teve medo e começando a ir para o fundo, 

clamou, dizendo: Senhor, salva-me”. Mt 

14.30. 

 Ao sentir medo, recorra ao Senhor em 

suas orações, exercite sua fé, deixe de 

olhar para a fonte do medo e olhe para o 

Autor e consumidor da nossa fé (Hb 12.2). 

O medo adoece, maltrata, atrapalha, 

paralisa, humilha, apavora e faz sofrer. 

Não contorne o medo, não se acostume com 

ele, enfrente-o, faça-o afastar-se e 

desaparecer. 

 Um dos mandamentos a Josué, aquele 

que deveria introduzir o povo à terra 

prometida, é a lei da coragem: “sê forte 

e corajoso, não temas nem te espantes, 

porque o Senhor teu Deus é contigo por 

onde quer que andares”. Js 1.9. O mesmo 

conselho deu Davi ao jovem rei Salomão: 

“sê forte e corajoso e faze a obra; não 

temas nem te desanime, porque o Senhor 

Deus, meu Deus, há de ser contigo; não te 

deixará, nem te desamparará, até que 

acabes todas as obras para o serviço da 

casa do Senhor”. I Cr 28.20. A mesma 

ordem  é dada a você, é dada a nós: sê 

forte e corajoso! Pois o Senhor é contigo 

Amém. 

“Não se turbe o vosso coração; credes em 

Deus, crede também em mim”. Jo 14.1. 

Presb. Silas França (Cong. da Rota do Sol) 

 

  

     

 

 

  

 

 
 

 

 

          
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (FEV/MAR) 
01/03 – Culto Evangelístico no Geisel.  01/03 – 

Café da Manhã 1ª Distrital; 10/03 – Dia 

Internacional da Mulher (08); 10/03 – 

Aniversário do Kadoshi; 17/03 – Domingo 

Missionário; 23/03 – Programação Especial de 

Louvor; 28 a 31/03 – 36ª Congresso Nacional do 

DEMEC; 29/03 – Manhã de Jejum e Oração; 

30/03 – Avanço Missionário Ernani Sátiro. 
              ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 

 
01-Bianca Paredes (Valentina), 02-André 

Fragoso, 03-Pedro Henrique (filho de Danilo), 

04-Presb. Genison Gomes, 06-Elma Araújo, 07-

Tatiane Cristine (Valentina), 09-Henery Lopes, 

10-Israel Fernandes, 11-Raiany Cynthya 

(Valentina), 13-Mª do Socorro, 15-Erick 

Eduardo, 16-Auzeni da Silva, 18-Valdilene 

Albuquerque (Valentina), 18-Camila Yasmin 

(Valentina), 19-Mário Lopes, 21-Rebeca Brito, 

21-Eva Leite (Valentina), 22-José Bruno, 24-

Danilo José, 24-Dara Karolynne, 25-Gerlane 

Lima, 25-Edmilson Marinho (R. do Sol), 27-

Adriana Meireles e 27-Waldemar Fábio. 
 

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL, RÁDIO 
COMUNITÁRIA CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 

QUARTA-FEIRA – 20h às 22h 
FONE CONTATO: 3242.2131; 3242.5190 

         
         ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje  – Josenilton /Marçal 
Ter – Davi; Qui – Gilson; Sáb – Léo 

 

 
 

 

 

Se te mostrares frouxo no 

dia da angustia a tua força 

é pequena Pv 24.10. 
 



 

            

    
             ESCALA DE OBREIROS (FEV) 

 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 

17 – (D) Pb. Genison, (P) Pr. Walter;  
24 – (D) Pb. Lucini, (P) Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 
17 – Maria Eliane; 24 – Francisca Angelita 

CULTO DA MOCIDADE 
16 – Miss. Liliane; 23 – Diác. Junior   
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

20 - Iza Maria; 27 – Joana D´Arc 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Bosco (20); Meireles (27)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

Dirigentes (Diáconos):   
21 – Bosco; 28 - Meireles  

Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

17 – Pb. Enoaldo; 24 – Pr. Walter 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

17 – Pb. Silas; 24 – Pr. Cícero 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

17 – Pr. Cícero; 24 – Pb. Saul 
CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

17 – Pb. Carlos Alberto; 24 – B.T. Samuel 
PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

20 – Pr. Jedaías; 27 – Pr. Cícero 
LEGENDA: (D) = Dirigente; (P) = Pregador 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 
@@@@@@@ 

VISITANTE SEJA BEM VINDO! 
A NOSSA IGREJA SENTE-SE FELIZ COM A 

SUA PRESENÇA. 
 

ASSEMBLEIA DA IGREJA: convocamos a todos os 
irmãos que fazem parte do ministério da III IEC/JPA para 
uma assembleia extraordinária de membros que será 
realizada na próxima quinta-feira, dia 21/02, a partir das 
19h30m. Nessa assembleia será apresentado o relatório 
final do Conselho Eclesiástico sobre um delicado assunto 
que foi tratado recentemente. É bom que todos 
compareçam para ficarem inteirados dos pormenores e 
desfecho do assunto a fim de evitar comentários e 
opiniões sem conhecimento de causa. 
RETIRO ESPIRITUAL: foi uma bênção nosso Retiro 
Espiritual que neste ano foi realizado nas dependências 
de nossa Igreja. Os cultos foram inspiradores e tivemos 
ótimas exposições da Palavra de Deus pelos pastores da 
Igreja. O almoço nos dois dias do Retiro estava uma 
delicia! As despesas operacionais, que sempre são 
difíceis de administrar num evento dessa natureza, foram 
atendidas com as inscrições do Retiro e com ofertas. No 
final do último culto foram sorteados livros evangélicos e 
Bíblias doados pelo Pastor da Igreja. Louvamos a Deus 
pelas provisões que Ele fez para que esse evento fosse 
realizado com sucesso. A nossa gratidão ao Presbítero 
Evandro José, coordenador geral do Retiro, aos 
preletores e as irmãs que trabalharam com tanto desvelo 
na cozinha. Queira o bondoso Deus a todos recompensar.  
REUNIÃO DLOV: amanhã, a partir das 19h30m, os 
componentes do Departamento de Louvor estarão se 
reunindo com o pastor da Igreja para o planejamento de 
atividades neste trimestre. 
VIAGEM PRESB. DINIZ: depois de ter passado uma 
semana conosco, o Presb. José Diniz, do quadro efetivo 
de oficiais de nossa Igreja, viajou ontem para o sertão da 
Paraíba onde trabalha como engenheiro. Continuemos 
orando por Diniz para que Deus abra uma porta de 
trabalho aqui em nossa cidade a fim de que ele possa 
ficar mais próximo da sua família e da Igreja.  
NOTA DE GRATIDÃO (CONTRIBUIÇÕES): 
agradecemos a todos os irmãos que entregaram fielmente 
os dízimos do Senhor e as ofertas para a manutenção do 
trabalho de Deus através do ministério de nossa Igreja. 
Certamente que o Deus que contempla a vida de seus 
servos os recompensará regiamente, pois a Bíblia diz que 
o homem fiel abundará em bênçãos.  

CULTO NA CASA DE EUCLIDES: na próxima sexta-feira, a 
partir das 19h30m, os Departamentos de Homens e de 
Mulheres irão realizar um culto na casa do Diác. Euclides. 
Nesse culto iremos realizar o batismo da irmã Fátima, 
esposa de Euclides. A direção do culto é de 
responsabilidade do DHEC. O Diác. Junior irá ministrar a 
Palavra de Deus e o Conjunto Ebenézer celebrará ao 
Senhor. 
CULTO EVANGELISTICO NO GEISEL: devido realização 
do culto na casa do Diác. Euclides na próxima sexta-feira, o 
culto evangelístico no Geisel sob a responsabilidade do 
DMIS, previsto no calendário de eventos da Igreja, será 
realizado no dia 01/03, na outra sexta-feira. No próximo 
boletim daremos mais informações. 
CAFÉ DA MANHÃ: na primeira sexta-feira do mês de 
março (01/03) a nossa Igreja estará oferecendo um café da 
manhã aos pastores da 1ª Distrital da 1ª Regional da 
ALIANÇA, por ocasião da reunião daquela Distrital.  
ESCALA DE OBREIROS DE PONTO DE PREGAÇÃO: a 
partir do mês de março o pastor da Igreja tornará a fazer 
uma escala de preletores para os cultos do Ponto de 
Pregação na casa da irmã Maria da Luz, no Conjunto Ernani 
Sátiro, que são realizados aos sábados.  
INSTALAÇÃO DE PISO GROSSO: pela graça de Deus 
concluímos a instalação de um piso grosso na área entre o 
muro e a lateral da casa pastoral. Em breve iremos instalar 
uma cobertura. Essa área servirá de espaço para refeições 
quando houver eventos sociais na Igreja. A área, que é 
bastante ventilada, servirá ainda para atividades da Escola 
Dominical ou de reuniões outras da Igreja. 
A VOZ CONGREGACIONAL: pela graça divina 
conseguimos patrocinadores e já começamos o trabalho na 
Rádio Cruz das Armas FM com horário ampliado. São duas 
horas propagando o Evangelho de nosso Senhor Jesus 
Cristo. Pedimos as orações da Igreja para que esse 
programa radiofônico seja uma benção para todos os que o 
fazem, principalmente os ouvintes. 
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. “A oração de 
um justo pode muito em seus efeitos”  
 

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

2 Tm 4.2 


