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A unidade da Igreja 
     Estudando a Eclesiologia (a doutrina da Igreja) 
descobrimos que a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem 
o seguinte perfil: Ela é apostólica, ela é católica, ela é santa 
e ela é una.  A Igreja é Apostólica porque está 
fundamentada na doutrina dos apóstolos, Ela é Católica 
porque tem uma expressão universal, Ela é santa porque foi 
santificada pelos méritos do seu Salvador e ela é una 
porque é uma só Igreja, porque todos os seus membros 
estão unidos espiritualmente uns aos outros e todos eles 
unidos a Cristo, cabeça da mesma. 
   Quanto se trata da Igreja são utilizadas na Bíblia diversas 
figuras de linguagem para representá-la, tais como um povo, 
um corpo, uma construção, etc. e em praticamente todas 
elas se tem a conotação de algo composto de muitas partes, 
que fazem parte de um todo, senão vejamos: um povo -  
muitas pessoas com identidade própria; um corpo - muitos e 
diversificados membros; e um edifício – pedras 
argamassadas sobre um fundamento. 
   Essa unidade em seu aspecto posicional é uma realidade 
revelada nas Sagradas Escrituras, senão vejamos: “Porque, 
assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos 
os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo 
também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, 
formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, 
quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque 
também o corpo não é um só membro, mas muitos” 1 Co 
12.12-14.  “E, chegando-vos para ele, a pedra viva, 
reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus 
eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois 
edificados casa espiritual e sacerdócio santo...” 1 Pe 2.4,5. 
    É bom lembrar que o Senhor Jesus Cristo ordenou que os 
que crescem nele se organizassem em comunidades locais 

  
  

para se desincumbirem das grandes responsabilidades que 
Ele deixou em Sua Palavra para a Igreja (Adoração, 
Edificação, Proclamação e Beneficência). 
   Sabemos pelas Escrituras e pela experiência  que o crente 
ainda carrega consigo a natureza pecaminosa. Sabemos   
ainda que as pessoas que compõem a Igreja nas suas 
expressões local e universal são diferentes umas das 
outras. Há uma diferença geral de sexo (macho e fêmea) 
e há também diferenças psicológicas, sociais, etc. 
   O grande desafio que temos como cristão é viver em 
comunidade seguindo o princípio da unidade da Igreja na 
sua expressão experimental. O Salvador na sua oração 
sacerdotal pediu ao pai que aqueles que crescem nele 
fossem um como a Trindade é una. “Eu não rogo somente 
por estes, mas também por aqueles que, pela sua 
palavra, hão de crer em mim; para que todos sejam um, 
como tu, ó Pai, o és em mim, e eu, em ti; que também 
eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me 
enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para 
que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em 
mim, para que eles sejam perfeitos em unidade...” Jo 
17.20-23.   
    É desejo expresso do Espirito Santo que foi dado por 
Jesus para estar com a Igreja na sua caminhada neste 
mundo, que sejamos, como membros de uma 
comunidade local, unidos. “Oh! Quão bom e quão suave é 
que os irmãos vivam em união!” Sl 133.1. Paulo 
escrevendo a Igreja de Filipos expressou esse desejo de 
Deus: “completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, 
tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma 
mesma coisa” Fp 2.2. 
    Na Igreja de Filipos duas irmãs viviam em conflito, 
ferindo a unidade daquela  Igreja e Paulo as adverte como 
corresponsáveis para manter o princípio da unidade, 
nestes termos: “O que eu rogo a Evódia e também a 
Síntique é que vivam em harmonia no Senhor” Fp 4.2. 
    Ainda hoje, amados, somos responsabilizados por 
Deus em manter a Igreja unida, em paz. Ferir esse 
princípio nos trará inúmeros prejuízos, pois a falta de 
unidade afronta a Deus. “Se alguém destruir templo de 
Deus, Deus o destruirá; porque o templo de Deus que 
sois vós, é santo” 1 Co 3.17.   
                                          Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

          
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CALENDÁRIO DE EVENTOS (FEVEREIRO) 
03/02 – Dia do Homem Congregacional; 09 a 

12/02 – Retiro Espiritual; 22/02 – Culto 

Evangelístico no Geisel.   
              ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

 
02-Mª Francisca (R. do Sol), 03-Rosy Nunes 

(Rosinha), 04-Mª das Dores (Dôra), 04-Diác. Gilson 

Lima, 05-Alana Akemi, 05-Paulo Jorge (Valentina), 

06-Defranil de Moura (Valentina), 06-Jader Porfírio, 

08-Erivalda Mª, 08-Frank (Valentina), 08-Orlandina 

Santos (E. Sátyro), 11-Presb. Aureliano Fernandes, 

11-André (Valentina), 12-Jonas Andrade, 12-Gabriela 

Pereira (Rota do Sol), 12-Bruna Vanessa 

(filha/Valdilene-Campina Grande), 12-Evangleide 

Svendsen (Valentina), 13-Mª de Fátima Brito, 14-

Ismael da Silva (R. do Sol), 15-Josete Ferreira, 16-

Diác. José F. Marçal Jr., 16-Fernanda Medeiros (R. do 

Sol), 17-Joceane Gomes (Valentina), 18-Elda Lopes 

(E. Sátyro), 19-Alexandre Araújo (R. do Sol), 21-

Presb. Enoaldo José (Valentina), 24-Leda Rejane 

(Valentina), 25-Mauro Filho (Valentina), 26-Jaciara 

de F. Araújo, 27-Valdilene Régis (C. Grande), 28-

Hellen Karine (Valentina), 29-Severina Lima Brito, 

30-Keilla Anny e 30-Beatrix Andrade. 

 
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 à noite – Gilson/Josenilton 

Ter – Davi; Qui – Valdenor; Sáb – Makoby  
 

 
 

 

 

Seis coisas aborrecem ao Senhor, 
e a sétima a sua alma abomina...   
o que semeia contendas entres 

irmãos. Pv 6.16-19 



 

            

   ESCALA DE OBREIROS (FEV) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
03 – (D) Pb. Evandro, (P) Pr. Eudes;  
17 – (D) Pb. Genison, (P) Pr. Walter;  

24 – (D) Pb. Lucini, (P) Pr. Eudes 
CULTO DEVOCIONAL 

03 – Marlene Soares;   
17 – Maria Eliane; 24 – Francisca Angelita 

CULTO DA MOCIDADE 
02 – Neuzinha;   

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

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

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

CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes (Diáconos):   

07 – Davi; 14 – Marçal; 21 – Bosco; 28 - Meireles  
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

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

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 
03 – Pr. Jedaías; 17 – Pr. Cícero; 24 – Pb. Saul 
CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

03 – B.T. Samuel;   
17 – Pb. Carlos Alberto; 24 – B.T. Samuel 

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
06 – Pr. Cícero; 13 – Dc. Junior;  

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

 

Uma palavra a membrezia da III IEC/JPA 
     
    Como Pastor Titular da Igreja pela graça divina, venho 
alertar a todos os que fazem este ministério que sejam 
cautelosos e tementes a Deus diante da dificuldade que 
estamos enfrentando, dificuldade essa conhecida da 
maioria da Igreja. 
     Num regime Congregacional as coisas não se 
resolvem por um ato de vontade do pastor da Igreja, pois 
temos instâncias estabelecidas por Deus em sua Palavra 
(Mt 18.15-18) e também nos instrumentos normativos da 
Igreja e da nossa Denominação. Se o regime de governo 
fosse episcopal o líder da Igreja mandava e desmandava 
nela. Aqui é diferente! Temos instâncias, como já 
dissemos (conselho eclesiástico e assembleia), que 
devem ser obedecidas no tratamento de suas questões. 
    Outra coisa a considerar é que Cristo é o Senhor da 
Igreja e ele como Deus a tem sob o seu controle. Isto quer 
dizer que nada acontece na vida da Igreja sem uma 
direção clara Sua ou sem a Sua permissão.  
   Ainda outra coisa a considerar é que a dificuldade que 
estamos enfrentando deve ser encarada como um 
tratamento de Deus para com as vidas envolvidas, 
resultando depois da passagem do vendaval na glória de 
Deus e na purificação de Sua Igreja. “E sabemos que 
todas as coisas contribuem juntamente para o bem 
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados 
por seu decreto” Rm 8.28. 
   Alertamos a Igreja que Satanás está se aproveitando do 
tratamento que Deus está dando a algumas vidas, para 
trazer a tona ressentimentos antigos, feridas mal curadas, 
mas que ele, perverso como é, teima em usar isso para 
fazer aflorar raiz de amargura no coração do povo de 
Deus.  Observem que a Palavra de Deus nos adverte a 
que não deixemos a amargura tomar conta de nossas 
vidas. “Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça 
de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, 
vos perturbe, e por ela muitos se contaminem” Hb 12.15.  
   Convocamos a todos, especialmente a liderança da 
Igreja, a se humilharem diante de Deus e a intensificarem 
as suas orações no sentido de que Deus debele essas 
dificuldades.     
                              Pastor Eudes Lopes Cavalcanti     
 

NOTA DE FALECIMENTO (I): faleceu no dia 23/01, com a 
idade de 67 anos, o senhor Divaldo Barbosa da Silva genitor 
de Raquel esposa do Pastor Walter. Divaldo era 
congregado da Igreja do Nazareno e estava se preparando 
para ser batizado. O sepultamento deu-se no dia seguinte 
em João Pessoa. À família enlutada os nossos sentimentos 
cristãos. 
NOTA DE FALECIMENTO (II): faleceu no dia 25/01, com a 
idade de 71 anos, a irmã Iracema Júlia dos Santos, genitora 
do Pastor Jedaías Rodrigues que colabora no ministério de 
nossa Igreja. A irmã Iracema era membro da Assembleia de 
Deus (Missão) onde servia ao Senhor. O sepultamento deu-
se em João Pessoa no Parque das Acácias. À família 
enlutada os sentimentos dos que fazem a III IEC/JPA.  
ANIVERSÁRIO DE PRESBÍTERO: o Presb. Enoaldo José, 
dirigente da Congregação do Valentina, completou no dia 
21/01, mais um ano vida. A igreja parabeniza o ilustre servo 
do Senhor pelo seu natalício e lhe deseja muitos anos de 
vida com saúde.  
BODAS DE LINHO: os irmãos Diác. José Cabral Junior e 
Janaína completaram, no dia 13/01, treze anos (bodas de 
linho) de feliz união conjugal. O casal como fruto dessa 
união tem dois filhos. Parabenizamos aos ilustres irmãos 
por essa data e desejamos que Deus continue abençoando 
as suas vidas. 
PARCEIROS DA VOZ CONGREGACIONAL: pela graça 
divina conseguimos a quantidade de parceiros para o 
projeto de ampliação do horário do programa radiofônico A 
Voz Congregacional. Esses parceiros irão contribuir com R$ 
50,00, mensalmente. Eles terão em toda a edição do 
programa um momento de divulgação de seu negócio.  
RETIRO ESPIRITUAL: estamos sem perspectiva de 
arranjarmos um local para a realização do Retiro Espiritual 
da Igreja no período de Carnaval. A comissão responsável 
pelo Retiro está pensando em parceria com outra Igreja. 
Caso não seja possível estamos pensando em passar um 
dia em alguma praia e também na realização de um 
trabalho interno nas instalações da Igreja. Oremos por isso. 
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 


