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O Senhorio de Cristo na Igreja 
    A Bíblia Sagrada nos revela os ofícios de Cristo que 
são Profeta, Sacerdote e Rei. Como Profeta Jesus foi o 
grande porta voz de Deus. “Havendo Deus, 
antigamente, falado, muitas vezes e de muitas 
maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, 
nestes últimos dias, pelo Filho” Hb 1.1. Como 
Sacerdote Jesus ofereceu-se a si como sacrifício pelos 
pecados do seu povo e, também na glória, intercede 
por ele. “Quem os condenará? Pois é Cristo quem 
morreu ou, antes, quem ressuscitou dentre os 
mortos, o qual está à direita de Deus, e também 
intercede por nós” Rm 8.34. Como Rei Jesus governa 
o universo e principalmente a sua Igreja. “Todas as 
coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que 
lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não 
esteja sujeito” Hb 2.8. 
   No que se refere ao governo, reinado ou senhorio 
de Cristo sobre a Igreja ele abrange tudo o que 
acontece nela, quer tratando-se de crentes individuais 
quer se tratando de igrejas locais. Nada acontece na 
vida de um servo de Deus ou de uma igreja sem uma 
permissão clara Sua ou sem uma ordem expressa Sua. 
Isto quer dizer que Deus através de Cristo tem o 
controle absoluto sobre a Sua Igreja, sobre o seu 
povo, e faz na vida dela o que lhe apraz, cabendo a 
nós seus servos apenas nos calar, aceitar 
humildemente a Sua soberana vontade e adorar. 
    A nossa Igreja foi recentemente abalada por um 
terrível vendaval, mas graças a Deus que iremos sair 
dele, aliás, já estamos saindo, é verdade que com 
algumas perdas, a exemplo do que ocorreu com o 
barco em que o profeta Jonas estava, que para salvá-  
     

      

  

lo os marinheiros tiveram que aliviá-lo da carga que 
levava (Jn 1.5). Nesse episódio doloroso que tanta 
tristeza trouxe ao coração da grande maioria da 
Igreja, Deus estava fazendo a Sua santa e soberana 
vontade, criando circunstâncias e removendo 
pessoas importantes a quem Ele quis tirar, inclusive 
revelando segredos de corações. Olhando o assunto 
sob a perspectiva divina ninguém coloca liderança 
dentro da Igreja a não ser o Senhor da Igreja e 
ninguém a tira senão o Senhor. “ele muda os 
tempos e as horas; ele remove os reis e estabelece 
os reis; ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos 
inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e 
conhece o que está em trevas; e com ele mora a 
luz” Dn 2.21,22. Diante disso, se alguém quiser 
reclamar, reclame do Senhor da Igreja que fez isso. 
   Permitam-me contar uma experiência pessoal que 
mostra a direção de Deus sobre o assunto: fui 
batizado na Igreja Presbiteriana de João Pessoa na 
adolescência. Aos dezenove anos fui consagrado 
diácono naquela Igreja. Com vinte e um anos  
mudei-me para a Igreja Congregacional de João 
Pessoa onde servi a Deus como diácono, presbítero 
e depois como pastor auxiliar, cumprindo fielmente 
as minhas obrigações, sem causar nenhum 
problema ou dano aquela igreja. Passei trinta e dois 
anos nela, mas Deus tinha um propósito na minha 
vida em relação ao pastorado e criou circunstâncias 
que me levaram a transferir-me para a III IEC/JPA, 
onde servi primeiro como pastor auxiliar do Pastor 
Wilton sem lhe causar nenhum constrangimento, 
mesmo sendo, nessa época, presidente da Aliança 
das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, e 
depois como titular após a sua saída para o Bessa. 
Quando saí da 1ª IEC/JPA saí pela porta da frente, 
fizeram um culto de despedida e preguei na 
ocasião. Quando saí, ninguém saiu comigo, só a 
minha família. Para poupar o rebanho de Deus fiz o 
possível para que ninguém visse em mim nada mais 
do que o testemunho de um servo que servia a 

Deus com desprendimento.        Pr. Eudes Lopes 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

          
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR/ABR) 
28 a 31/03 – 36ª Congresso Nacional do DEMEC; 
29/03 – Manhã de Jejum e Oração; 30/03 – 

Programação Especial de Louvor. 13/04 – Culto 

Evangelístico no Geisel; 14/04 – Culto Especial dos 
Homens; 20 – Sabadão com Cristo; 21 - Aniversário 

Conjunto Ebenézer; 26/04 – Culto Especial dos 

Homens; 27/04 – Avanço Evangelístico/Sopão Rota 
do Sol.               
                 

              ANIVERSARIANTES DE MARÇO 
01-Danilo Wanderley, 01-Vitor Hugo (Valentina), 01-

Janaina da Silva, 01-Marizete Florêncio, 02-Denis 

Eduardo, 03-Nathália Késsia, 03-Matheus da Silva (novo 
convertido), 04-Ederaldo José (E. Sátiro), 04-Amanda 

Sayonara, 05-Karoline da Costa (R. do Sol), 05-João Pedro  

(neto Josefa Porfírio), 06-Edilene Mª de Santana 

(Valentina), 07-Isa Nery, 07-Presb. José Diniz, 08-Luma 

Gabriele, 09-Vanda L. Cavalcanti (E. Sátiro), 09 Darlene 

Monteiro, 09- Marcos Victor V. de S. Melo, 09-Joyce 

Cristina (neta Fátima Rodrigues), 10-Emanuel Felinto, 12-

Beatriz Porfírio  (neta Josefa Porfírio), 13- Joselane Alves 

de Souza (Rota do Sol), 13- Mariana de Jesus (Valentina), 

14- Mª da Luz (E. Sátiro), 15-Lígia Keila, 17 – Armando 

Diniz (Rota do Sol), 17- Nathalia Kelly Viegas, 17-Mª 
Amélia Barbosa (R. do Sol), 18-Dorian Kelly, 19 Tiago 

Antônio, 20-Aneilde Silvestre, 20-Miss. Liliane Liger, 20-

Presb. Silas Luiz (R.do Sol), 20- Diác. Francisco de Assis 

(J. Américo), 21-João Victor (R. do Sol), 23-Rosilene da 

Silva, 23-Brenda (Valentina), 27-Lúcia Diniz, 27-Pedro 

Henrique (neto de Célia) e 29-Renata Araújo. 

 
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  – Marçal /Davi 

Ter – Valdenor; Qui – Euclides; Sáb – Makobi 
 

 
 

 

 

Mas o Senhor nas alturas é mais 

poderoso do que o ruído das grandes 

aguas e do que as grandes ondas do 

mar. Sl 93.4.. 



 

            

   ESCALA DE OBREIROS (MAR) 

 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 

24 – (D) Pr. Eudes, (P) Pr. Jedaías;  
31 – (D) Dc. Valdenor, (P) Pr. Eudes  

CULTO DEVOCIONAL 

24 – Josias; 31 - Marlene 
CULTO DA MOCIDADE 

23 – Pr. Walter; 30 – Ms. Liliane 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

27 – Iza Maria 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Meireles (27)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

28 – (D) Bosco  
(P) – Pastor da Igreja  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

24 – Pr. Walter; 31 – Pb. Enoaldo 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

24 – Presb. Emanuel; 31 – Pr. Jedaías 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

30 – Pb. Saul 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

24 – Pr. André; 31 – Ms. Liliane 
CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

24 – B.T. Samuel; 31 – Pr. Walter 
PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

27 – B.T. Samuel 

LEGENDA: (D) = Dirigente; (P) = Pregador 

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL (CLASSES DE 
ADULTOS): a partir deste domingo as classes de 
homens e de mulheres funcionarão num local só 
(área coberta) sob a orientação do Pastor da Igreja. 
Os secretários continuarão a tratar a sua 
respectiva classe como vinham fazendo 
anteriormente (orando, fazendo a chamada, 
coletando as ofertas, etc). Em relação à Classe de 
Homens o pastor da Igreja nomeia o diác. 
Valdenor Torres como secretário.  
ASSEMBLEIA DA IGREJA: na próxima quinta-
feira iremos realizar a nossa assembleia ordinária 
de membros. Além dos assuntos ordinários 
(relatórios financeiros, recepção e exclusão de 
membros) o Pastor da Igreja dará algumas 
informações importantes para a membrezia da 
Igreja. Convidamos para essa assembleia todos os 
membros da Igreja e, principalmente, os 
componentes do Conselho Eclesiástico da nossa 
Igreja, inclusive os que servem ao Senhor nas 
Congregações (Presbíteros Enoaldo, Silas, Carlos 
Alberto e Saul). Compareçam! 

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL: lembramos 
aos irmãos a necessidade de frequentarem 
assiduamente a Escola Bíblica Dominical que é 
realizada aos domingos a partir das 09h. Esse 
momento na casa do Senhor é uma benção na 
vida do cristão, pois nela estamos estudando a 
santa Palavra de Deus. Prestigiem! 
CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO: os irmãos 
interessados na classe de alfabetização de jovens, 
adultos e idosos procurem a irmã Laércia Diniz, 

fone 87616248. Essa classe funcionará de forma 
gratuita nas dependências de nossa Igreja, três 
vezes por semana, no horário das 19 à 22h, e com 
a quantidade mínima de 20 alunos. A estimativa 
de começarmos a classe é final de abril deste ano. 
Esse projeto é uma parceria com a Secretaria de 
Educação do Estado da Paraíba. Será fornecido 

certificado ao participante.  

VISITANTE SEJA BEM VINDO! 
 

 

MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: na próxima 
sexta-feira, feriado nacional (sexta-feira da paixão), 
teremos uma manhã de jejum e oração. 
Conclamamos aos irmãos a subirem a casa do 
Senhor para juntos buscarmos a Sua face através do 
jejum e da oração. Os irmãos que tem algum 
testemunho para compartilhar com a Igreja 
aproveitem a ocasião. 
REUNIÃO DEPARTAMENTO HOMENS: na 
recente reunião da diretoria do DHEC foi  
elaborado um calendário de atividades que 
contemplam cultos nas residências e cultos 
especiais, sendo esses últimos na última sexta-feira 
de cada mês. Nesses cultos especiais teremos a 
participação de conjuntos da Igreja, de outras 
Igrejas, e pregadores de fora, na medida do 
possível. Os irmãos que quiserem agendar cultos do 
DHEC em suas residências procurem os diretores 
do DHEC Diáconos Gilson  ou Valdenor. 
NASCIMENTO: nasceu no dia 01/03 Davi Apolo, 
filho de Elânia e Márcio. Parabenizamos ao jovem 
casal e desejamos que Deus graciosamente abençoe 
a Davi e ele tenha um crescimento saudável. 
VITÓRIA EM VESTIBULAR: a jovem Joanne 
Daienne, filha do casal Bosco e Socorro, passou no 
recente concurso Vestibular promovido pelo 
ENEM, para o curso de Administração de Empresas 
na UFPB. Parabéns Joanne, que Deus continue 
abençoando a sua vida em todas as áreas e também 
agora em seus estudos universitários.   
ROTEIRO VISITA PASTOR IGREJA: Se Deus 
permitir, o Pastor da Igreja visitará as Congregações 
de acordo com o cronograma a seguir: José Américo 
– 14/04; Ernani Sátiro – 19/05; Rota do Sol – 09/06; 
Valentina – 14/07. Nessas visitas o Pastor da Igreja 
ministrará a Palavra de Deus. 
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.  

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

2 Tm 4.2 

“Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus; serei 

exaltado entre as nações; serei exaltado sobre a 
terra. O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus 

de Jacó é o nosso refúgio”  Sl 46.10,11 

 


