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      Cristianismo em Ação (Gratidão) 
 
A ingratidão é algo que desagrada 

tanto aos homens como a Deus. Qualquer 
pessoa que faz um favor a alguém por menor 
que seja, espera receber da mesma, pelo 
menos um muito obrigado. É claro que 
ninguém deve fazer o bem esperando 
receber algo em troca, mas, também é 
verdade que se constitui uma atitude muito 
repulsiva alguém ser beneficiado e nem 
sequer reconhecer o bem recebido ou deixar 
de externar um sentimento de gratidão. Em 
Lc 17: 11-19, lemos sobre os 10 leprosos que 
foram curados por Jesus.  E neste texto há 
uma atitude de Jesus que nos chama muito a 
atenção, a saber, a falta de gratidão de nove 
leprosos dos dez que foram curados. De 
todos eles apenas um voltou para agradecer 
a cura recebida da parte de Jesus. Neste 
artigo não temos tempo para examinar todas 
as lições possíveis do texto. Mas, queremos 
destacar a censura de Jesus para com a falta 
de gratidão dessas pessoas que acabaram 
de serem beneficiadas. Pessoas essas que 
antes eram excluídas dos privilégios sociais e 
religiosos de Israel. É verdade que Jesus não 
os puniu, retraindo a bênção concedida ou 
aplicando outro tipo de penalidade. Todavia, 
até mesmo Jesus (Deus encarnado) “lançou 
em rosto” a ingratidão deles. O que prova   
 
      

 

que a ingratidão de fato, desagrada não 
somente aos homens, mas, também a 
Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que é 
melhor dar que receber. Porém, se alguém 
está na posição de receber ao invés de dar, 
que possa pelo menos ter a gentil e 
coerente atitude de agradecer. Fazendo 
assim, estaremos agradando tanto a Deus 
como também as pessoas que Deus usa 
para nos abençoar. E atraindo sobre nós 
outros favores da parte de ambos, pois, o 
único ex-leproso que voltou para 
agradecer, recebeu a bênção dobrada que 
foi a cura do corpo junto com a cura da 
alma. Quem deixa de agradecer, só recebe 
a bênção uma única vez e ainda fica 
lembrado com a marca da ingratidão. 
          Quantas pessoas deixam de ser 
beneficiadas muitas vezes pela simples 
falta de um pequeno gesto de 
agradecimento? Infelizmente, há até 
mesmo cristãos que recebem o bem e 
pagam este bem com o mau. Pois, ao invés 
de agradecer um favor recebido muitas 
vezes reclama do favor obtido! 
Aprendamos com o ex-leproso samaritano 
que ser agradecido é o melhor caminho 
para atrairmos bênçãos sobre bênçãos em 
nossas vidas.  

Inclusive, finalizo este artigo 
externando publicamente minha gratidão 
para com a III Igreja Evangélica 
Congregacional de João pessoa, que 
desde 2009, através de seus pastores e 
membros, tem me acolhido de forma muito 
fraternal e sido um canal de bênçãos em 
minha vida com muitos favores e 
incentivos. 

           Bel. Teol. Samuel Santos 
 
 

     
 
 
  
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (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  – Euclides /Josenilton 
Ter – Valdenor; Qui – Marçal; Sáb – Makobi 

 

 
 

 
 

Em tudo dai graças; porque 

esta é a vontade de Deus em 

Cristo Jesus para convosco. 
 



 
            

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

03 – (D) Pr. Walter, (P) Pr. Eudes; 10 – (D) Pb. 
Evandro, (P) Pr. Walter; 17 – (D) Pr. Cícero, (P) Pr. 
Moisés; 24 – (D) Pb. Genison, (P) Pr. Jedaías; 31 – 

(D) Diác. Valdenor, (P) Pr. Eudes  
CULTO DEVOCIONAL 

03 – Iza Maria; 10 – André Augusto;  
24 – Josias; 31 - Marlene 

CULTO DA MOCIDADE 
02 – Pr. Walter; 09 – Fabiano; 16 – Pr. Jedaías;  

23 – André Augusto; 30 – Ms. Liliane 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

06 – Marlene; 13 – Francisca;  
20 - Iza Maria; 27 – Joana D´Arc 

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

CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
14 – (D) - Marçal; 21 – (D) - Meireles; 28 – (D) Bosco  

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

03 – Pr. André; 10 – Pr. Cícero; 17 – Pr. Jedaías;  
24 – Pr. Walter; 31 – Pb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
03 – Dc. Junior; 10 – Pr. André; 17 – Pb. Silas;  

24 – Pr. Cícero; 31 – Pr. Jedaías 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 
02 – Pr. Cícero; 09 – Pr. Eudes; 16 – Pr. Cícero;  

23 – Dc. Junior; 30 – Pb. Lucini 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

03 – Pb. Saul; 10 – Pr. Jedaías;  
17 – Dc. Junior; 24 – Pr. André; 31 – Pr. Cícero 
CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
03 – Pr. Cícero; 10 – Dc. Junior; 17 – Ms. Aline;  

24 – B.T. Samuel; 31 – Pr. Walter 
LEGENDA: (D) = Dirigente; (P) = Pregador 

 

JOSEFA É BISAVÓ: a irmã Josefa de Aquino teve o 
privilégio, a partir de 19/02, de ver o filho do filho de seu 
filho, pois nasceu nessa data David Lucas, filho de Tiago 
Pedrosa de Aquino, neto de Josefa. Parabenizamos a 
família pelo nascimento do rebento e especialmente a 
nossa estimada irmã bisavó. Que Deus graciosamente lhe 
conceda muitos anos de vida com saúde para 
acompanhar o crescimento de David. 
BATISMO: na sexta-feira passada realizamos um culto na 
casa do Diác. Euclides e nesse culto foi batizada a irmã 
Maria de Fátima Oliveira da Silva, esposa de Euclides. 
Fatima que está enfrentando uma fase difícil de 
enfermidade professou a sua fé em Cristo no ato do 
batismo. Com o batismo que foi feito pelo pastor da Igreja, 
Fátima passou a fazer parte da III IEC/JPA como membro. 
Continuemos orando por ela para que Deus recupere a 
sua saúde e ela possa frequentar regularmente as 
reuniões de nossa Igreja.  
ASSEMBLEIA DA IGREJA (I): na quinta-feira passada 
realizamos uma assembleia extraordinária para 
homologar o relatório do Conselho Eclesiástico sobre um 
assunto difícil que estava sendo tratado por ele. 
Louvamos a Deus pela graça abundante que Ele deu ao 
pastor da Igreja na condução da assembleia e na 
manifestação de Sua soberana vontade. 
ASSSEMBLEIA DA IGREJA (II): a assembleia realizada 
foi segundo a praxe congregacional, sendo a proposta do 
Conselho Eclesiástico apoiada, discutida pelos irmãos 
que se inscreveram para isso e votada. Com a votação a 
proposta do Conselho foi aprovada, sendo assim o 
assunto homologado por 69 votos dos 81 votantes 
arrolados na ocasião. 
ASSEMBLEIA DA IGREJA (III): alertamos aos irmãos 
que após a definição do assunto pela assembleia não 
deve ser considerada a questão de vencedores e 
vencidos e sim a manifestação da vontade soberana de 
Deus a que todos devem se submeter e respeitar, pois a 
Bíblia diz que é Deus quem opera em nós o Seu querer e 
o efetuar segundo a sua boa vontade (Fp 2.13). 

 

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
06 – Pr. Jedaías; 13 – Ms. Liliane; 
 20 – Pr. Cícero; 27 – B.T. Samuel 

CAFÉ DA MANHÃ: na próxima sexta-feira (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.  
CULTO EVANGELISTICO NO GEISEL: na próxima sexta-
feira (01/03), a partir das 19h30m, iremos realizar um culto 
evangelístico no Geisel sob a responsabilidade do DMIS, 
previsto no calendário de eventos da Igreja. O culto será 
realizado as 19h30m defronte da Imobiliária Zona Sul. 
Pedimos a colaboração de toda a Igreja para a realização 
desse trabalho que visa pregar o Evangelho de nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo. 
CULTO DE ORAÇÃO: lembramos aos irmãos a 
necessidade de frequentarem o culto de oração da Igreja 
realizado nas terças-feiras, a partir das 19h30m. Nesses 
cultos estamos buscando a face do Senhor e pedindo 
caminhos direitos para nós, para nossas famílias, para 
nossa Igreja, e para a nossa Pátria. Lembremo-nos de que 
a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Venha 
orar conosco! 
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO: estamos nos reunindo nas 
quintas-feiras, a partir das 19h30m, para estudar a santa 
Palavra de Deus. O Pastor da Igreja está ministrando 
nesses cultos sobre a Primeira Carta de Paulo aos 
Coríntios. Na próxima quinta-feira iremos estudar o capitulo 
10 dessa Carta. Aproveite a oportunidade que Deus lhe está 
dando para crescer mais na graça e no conhecimento de 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL: ainda lembramos aos 
irmãos a necessidade de valorizarem mais o ministério de 
ensino da Igreja frequentando a Escola Bíblica Dominical. 
Através dessa Escola estamos aprendendo mais da Palavra 
de Deus. Exortamos aos pais a motivarem os seus filhos a 
frequentarem a Escola Bíblica, pois eles terão mais 
oportunidade de conhecer o Senhor Jesus para o bem das 
almas deles.   
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”  

VISITANTE SEJA BEM VINDO! 
 

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

2 Tm 4.2 
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