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Uma Igreja sensível à voz do Espírito 
       Segundo o relato de Atos 11.19-21, a Igreja de 
Antioquia da Síria foi fundada por um grupo de 
irmãos que tinha fugido de Jerusalém por causa 
da perseguição contra o Cristianismo que 
ocorrera naquela cidade. Ainda nesse capítulo 
nos é dito que a Igreja de Jerusalém, ao tomar 
conhecimento da graça de Deus manifestada em 
Antioquia, enviou Barnabé para ministrar nela 
por algum tempo. Depois, Barnabé convidou a 
Paulo para ajudá-lo no ministério daquela Igreja 
(At 11.22-26), onde fizeram uma grande obra. 
Ainda nessa Igreja, ministrou Ágabo o profeta (At 
11.27-30). A obra do Espírito Santo foi tão 
poderosa naquela cidade que gerou na vida dos 
membros daquela Igreja uma profunda dedicação 
a Cristo, a ponto de levar o povo de Antioquia a 
chamá-los de cristãos, sendo essa a primeira vez 
na história que foram chamados assim. (At 11.26).  
    O capítulo 13 de Atos nos apresenta uma Igreja 
consolidada e que tinha em seu ministério 
profetas e mestres, bem como uma visão 
missionária aguçada. O texto nos revela ainda 
que nessa Igreja o Espírito Santo operava com 
liberdade. “E, servindo eles ao Senhor e jejuando, 
disse o Espírito Santo: Separai-me, agora,   

Barnabé  e  a  Saulo  para a obra a que os tenho 
chamado” At 13.2. No versículo seguinte nos 
é mostrada a grande sensibilidade que a 
Igreja tinha de ouvir e de obedecer à voz do 
Espírito. “Então, Jejuando, e orando, e impondo 
sobre eles as mãos, os despediram” At 13.3. 

 
 

    Irmãos, a Bíblia nos revela que o Espírito 
Santo foi dado a Igreja como um dom celestial. 
A habitação do Espírito Santo na vida do crente 
em Cristo é uma das grandes verdades 
reveladas nas Escrituras. “Em quem também 
vós estais, depois que ouvistes a palavra da 
verdade, o evangelho da vossa salvação; e, 
tendo nele também crido, fostes selados com o 
Espírito Santo da promessa” Ef 1.13. O Espírito 
foi derramado sobre a vida de todo o crente 
verdadeiro, no ato de sua conversão, batizando-
o no corpo de Cristo (1 Co 12.13), como também 
lhe foi dado para guiá-lo nos caminhos do 
Senhor (Jo 16.13; Rm 8.14).  
   A Bíblia revela ainda que o Espírito Santo, 
além de habitar individualmente no crente,  
está também presente na vida da Igreja como 
comunidade local. “... Neles habitarei, e entre 
eles andarei...” 2 Co 6.16. 
   Contextualizando o assunto, a presença do 
Espírito Santo no meio das Igrejas locais, ainda 
hoje, é uma maravilhosa realidade. No livro de 
Apocalipse as Igrejas locais são orientadas a dar 
ouvidos à voz do Espírito. “Quem tem ouvidos 
ouça o que o Espírito diz as Igrejas” Ap  2.9. 
    Amados, estamos como Igreja local gozando 
da poderosa presença do Espírito Santo,  
representante do Senhor Jesus. É Ele quem nos 
renova, motiva, fortalece, guia e nos leva a fazer 
a vontade de Deus. 
    Deus tem um propósito maravilhoso em 
nossas vidas através do ministério de nossa 
Igreja. Para que isso se torne uma realidade faz-
se necessário que sejamos sensíveis à voz do 
Espírito de Deus que habita em nós e que estar 
em nosso meio.      Pr. Eudes Lopes Cavalcanti     

 
 

 

 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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; 21-Mirella Eduarda; 21-Mª de Lourdes Hipólito 
(E. Sátyro); 21-Marisa Martins (Valentina); 21-Reginaldo 
Pereira (Valentina); 22-Ana Claudia Cavalcanti; 23-Tarso 
Vasconcelos; 24-Telma Fernandes; 24-Kaline dos Santos 
(Valentina); 26-Josefa Francisca (E. Sátyro) 27-Christyanne 
Gomes (Regente); 29-Felipe José; 30-Alyne Alcântara; 30-
Josefa Porfírio; 30-Gabriel Victor de Moura; 30-Célia 
Farias; 31-Beatriz Paredes (Valentina). 

 CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUL/AGO) 

13/07 – Dia da Mulher Congregacional; 20/07 – Sabadão com 
Cristo; 20/07 – Aniversário Grupo Ágape; 28/07 – Aniversário 
Coral Filhos do Rei. 11/08 – Dia dos Pais; 18/08 – Aniversário 
DAC ALIANÇA; 24/08 – Avanço Evangelístico Rota do Sol; 
24,25/08 -  Aniversário Congregação Rota do Sol; 25/08 – Dia 
do Congregacionalismo (19) – 158 anos; 25/08 – Dia da 
Escola Bíblica Dominical (19); 25 – Aniversário do Pastorado 
(21); 31/08 – Aniversário da ALIANÇA.  

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL  

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

FONE CONTATO: 3242.2131; 3242.5190 
www.cruzdasarmasfm.com.br  

ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje – Antônio João /Davi 
Ter – Marçal; Qui – Gilson; Sáb – Makobi 

MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos por missões, pela 

saúde dos enfermos, pelos pastores, pelos oficiais, 

pelas congregações, pelos departamentos, pelas 

famílias, pela Pátria e pela ALIANÇA. 

 

VEM AÍ O SABADÃO COM CRISTO  - 20/07  

CRIANÇAS APROVEITEM! 

 

VEM AÍ O ANIVERSÁRIO DO  
GRUPO ÁGAPE – 20/07 

 

 

Não sabeis vós que sois templo de 

Deus, e que o Espírito de Deus 

habitaem vós? 1 Co 3.16  

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


 

            

   ESCALA DE OBREIROS (JUL) 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
07– (D) Pb. Evandro; (P) Pr. Walter   
14 – (D) Pb. Genison; (P) Pr. Jedaías 

21 – (D) Dc. Valdenor;  (P) Miss. Liliane 
28 – (D) Pb. Evandro; (P) Pr. Eudes        

CULTO DEVOCIONAL 
07 - André Augusto; 14 – Davi Silva;  

21 – Sem. Aline; 28 - Marlene 
CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 

(Responsabilidade Pr. Walter) 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

01 – Marlene; 08 – Iza Maria;  
15 – Lúcia; 22- Miss. Liliane; 29 - Carmelita 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
 Bosco (01,15,29); Meireles (08,22)  

CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
(D) 18 – Bosco; 25 - Meireles  

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

07 – Pr. Jedaías; 14 – Pr. Eudes;  
21 – Pb. Enoaldo; 28 – Pr. André 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
07 – Pr. André; 14 – Pb. Silas;  

21 – Pr. Jedaías; 28 – Josias 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

06 – Davi Silva; 13 – Josias;  
20 – Fabiano; 27 – Davi Silva 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
07 – Pb. Saul; 14 – Pb. Emanuel;  

21 – Diác. Gilson; 28 – Pr. Jedaías 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

 07 – B.T. Samuel; 14 – André Augusto;  
21 – B.T. Samuel; 28 – Pb. Emanuel 

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

  10 – Miss. Liliane; 17– Pr. Jedaías; 
          24– Pb. Saul; 31- Josias          

 

 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite, em culto solene, 

iremos celebrar a Ceia do Senhor. Lembramos aos 

irmãos que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, 

após celebrar a Páscoa judaica, instituiu a Ceia e 

ordenou que a sua igreja fizesse essa celebração em 

memória dele enquanto ela existisse na terra. “Fazei 

isto em memória de mim”. Do pão o Senhor disse: isto 

é o meu corpo. Do vinho disse: Isto é o meu sangue. O 

apóstolo Paulo disse que todas as vezes que, nessa 

comemoração, comêssemos o pão e bebêssemos o 

vinho estaríamos anunciando a morte do Senhor até 

que ele venha. Assim sendo, subamos a casa do 

Senhor à noite com um coração agradecido pela obra 

redentora realizada por Jesus na cruz do Calvário. 

CULTO NA CASA DE ACOLHIDA: foi uma benção o 

segundo culto que realizamos na Casa de Acolhida. Da 

Igreja foram os pastores Eudes e Jedaías, o Diác. João 

Bosco e Joanne sua filha, Bruno e Stefani. Esteve 

conosco também a irmã Virginia Macedo, da 

Comunidade Evangélica Congregacional Bessamar. Se 

algum irmão da Igreja quer conhecer o trabalho na 

Casa de Acolhida fale com o pastor Jedaías e se 

cadastre para isso. 

LIVRO PRESBÍTERO OSMAR CARNEIRO: no penúltimo 

domingo do mês passado o Presb. Osmar Carneiro 

esteve conosco pregando a Palavra de Deus e 

apresentando o seu mais novo livro intitulado Uma 

Boca Descansada. Ele deixou com o Pastor da Igreja 

alguns exemplares. O preço de cada exemplar é de R$ 

15,00. Os interessados em adquirirem um exemplar 

do livro procurem o Pastor Eudes. 

ASSEMBLEIA DA IGREJA: na próxima quinta-feira 

iremos realizar a nossa assembleia de membros. 

Teremos um momento de oração das 19h30m as 

20h15m, seguido da assembleia. Os tesoureiros 

entreguem seus relatórios até a próxima terça-feira. 

  

 
 

REUNIÃO DE LIDERANÇAS: foi uma benção a reunião de 

líderes da Igreja que aconteceu ontem. Tivemos um 

momento gostoso na presença do Senhor. Depois da 

reunião tivemos um delicioso almoço oferecido pela 

Igreja. Agradecemos a irmã Iza Maria e equipe pelo 

preparo do almoço. Queira o bondoso Deus abençoar 

essas preciosas mulheres que estão servindo ao Senhor.  

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE LOUVOR: ontem à noite 

tivemos o segundo culto especial de louvor. O culto foi 

em tudo abençoado e também abençoador.  Ministrou a 

Palavra a irmã Missionária Aurília (Betel Brasileiro). 

POSSE PROFESSORES EBD: hoje pela manhã o Pastor 

da Igreja irá empossar as irmãs Iza Maria e Marlene 

Soares, como professoras da Classe de Mulheres, 

respectivamente titular e suplente. Essas irmãs foram 

nomeadas no domingo passado pelo Pastor Eudes em 

reunião com a Classe de Mulheres. 

PROJETO ATUALIZAÇÃO TEOLÓGICA VIA NET (I): o pastor 

da Igreja está disponibilizando um curso panorâmico de 

Teologia Sistemática, via Internet, para os obreiros da 

Igreja sem formação de Seminário. Esse curso é grátis e 

terá a duração de dez meses (uma disciplina por mês). 

O texto básico é a apostilha Uma Visão Panorâmica da 

Teologia Sistemática, de autoria do pastor Eudes, 

disponível no site da Igreja. Junto com cada tema a ser 

estudado irá um questionário que será respondido pelo 

interessado. No final de cada mês haverá um encontro 

com os participantes para tirar possíveis dúvidas. 

PROJETO ATUALIZAÇÃO TEOLÓGICA VIA NET (II): 

diversos irmãos se mostraram interessados no projeto 

em apreço. Pedimos aos interessados contatarem o 

pastor Eudes através do endereço 

preudescavalcanti@gmail.com Amanhã o pastor Eudes 

estará enviando para os participantes cadastrados a 

apostila e o questionário correspondente. Reunião para 

revisão e tirada de dúvidas: 25/07 às 20h. Templo sede. 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  

2 Tm 4.2 

mailto:preudescavalcanti@gmail.com

