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Celebrando a Deus 
     O Deus dos Céus fez o homem para glória dEle, 

para cultuar a Ele e para gozar das bênçãos dEle. 

Deus graciosamente habilitou o ser humano para 

isso, pois o fez a sua imagem e semelhança, ou 

seja, dotou-lhe da capacidade de ter comunhão 

com a Deidade. 

   O culto a Deus, que é uma responsabilidade do 

ser humano, é uma das grandes comissões que o 

Senhor entregou a Igreja para que ela fizesse isso 

com temor e alegria no coração. Dentre as partes 

componentes do culto a Deus o louvor, a 

celebração é parte importante. Ainda é importante 

saber que o que se deve fazer para Deus deve ser 

bem feito, bem planejado, obedecendo ao que o 

próprio Deus determinou em sua Palavra. 

    Olhando para as Sagradas Escrituras podemos 

observar a preocupação do grande rei Davi em 

organizar grupos de cantores e instrumentistas 

para a celebração diária a Deus no santuário, pela 

manhã e a tarde. (Veja 1 Cr 25.1-8). 

    A primeira celebração que encontramos na 

Bíblia envolvendo mais de uma pessoa cantando e 

tocando para a glória de Deus foi num 

ajuntamento espontâneo de mulheres israelitas 

que saíram atrás de Miriam, irmã de Moisés, 

depois daquela grande vitória que Deus dera a 

Israel quando da passagem do Mar Vermelho (Ex 

15.20,21). 

   Ao longo da historia do Cristianismo vemos a 

Igreja organizando corais para celebrar a Deus nos 

cultos que ela oferecia a Ele. No inicio do 

protestantismo Lutero, o grande líder da Reforma, 

enfatizou o cântico congregacional e também 

através de coros, que são conjuntos que utiliza  

de forma harmoniosa as vozes  contralto, 

soprano, tenor e baixo. As igrejas 

congregacionais  têm valorizado o ministério    de 

coral, pois diversas delas organizaram os seus 

conjuntos para abrilhantarem os cultos 

celebrados a Deus. A nossa Igreja, por  graça e 

misericórdia de Deus, mantém ativo um 

belíssimo conjunto coral que tem se esmerado 

no serviço do Senhor. 

   Sabemos das dificuldades que é ensaiar as 

quatro vozes separadas e depois em conjunto, 

que o diga a regente. Louvamos a Deus pela vida 

e dedicação da irmã Christyanne, regente do 

nosso coral, que apesar de seu pouco tempo que 

tem devido os seus afazeres de mãe de família, 

dona de casa e de profissional militar que é. 

Mesmo com essas dificuldades ela tem se 

desdobrado para fazer o melhor para a glória de 

Deus, através do Coral Filhos do Rei. 

    Louvamos a Deus ainda pela vida dos coristas, 

esses preciosos irmãos que amam esse 

ministério e se dedicam a ele de coração. Deus 

os conserve assim, inclusive dando a todos eles 

tempo e saúde para que esse ministério fique 

sempre de pé em nossa Igreja. 

   Louvamos ainda ao Senhor pela diretoria do 

Departamento de Louvor (DLOV) de nossa Igreja 

que tem dado todo o apoio ao Coral Filhos do 

Rei. Certamente que Deus a todos está 

recompensando e recompensará mais ainda na 

medida em que esses amados continuarem 

firmes e fiéis nesse ministério. 

     Celebrar a Deus é sempre uma satisfação 

para aqueles que O amam e têm um 

compromisso de fé com Ele através de Jesus 

Cristo. Não foi à toa que o cantor, musicista e 

poeta Davi cantou em certa ocasião o seguinte: 

“Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao 

teu nome, ó Altíssimo”. Sl 92.1.  

    Parabenizamos ao Coral Filhos do Rei por mais 

um ano de organização. Queira o bondoso Deus 

continuar abençoando essa instituição que foi 

organizada para a glória de Deus.  

                            Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

 

 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANIVERSARIANTES DE JULHO (2ª QUINZENA) 

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) 
28/07 – Aniversário Coral Filhos do Rei. 05/08 – Aniversário 
Círculo de Oração (Hora Nona); 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  

 
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. 

 

ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje – Marçal/Euclides 
Ter – Valdenor; Qui – Davi; Sáb – Léo 

 

 
 

ANIVERSÁRIO DO CÍRCULO DE ORAÇÃO 

SEGUNDA-FEIRA DIA 05/08/13 

 
      

Cantai alegremente a Deus, 

nossa fortaleza; celebrai o Deus 

de Jacó. Sl 81.1 

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


 

            

   ESCALA DE OBREIROS (AGO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
04 – (D) Pr. Eudes;  (P) Pr. André 

11 – (D) Pr. Jedaías; (P) Miss. Liliane 
18 – (D) Pb. Evandro; (P) Pr. Walter 
25 – (D) Pb. Genison; (P) Pr. Eudes         

CULTO DEVOCIONAL 
04 – Murilo Pedro; 11 – André Augusto;  
18 – Miss. Maria Eliane; 25 – Claudiane 

CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
(Responsabilidade Pr. Walter) 

CULTO DA HORA NONA (SEG) 
05 – Miss. Josélia; 12 - Miss. Liliane;  

19 – Marlene; 26 – Iza Maria 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

 Bosco (05,19); Meireles (12,26)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

(D) 01- Murilo; 15 – Henery;  
22 – Fabiano; 29 - Bruno  

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

04 – Pr. Jedaías; 11 – Pr. Walter;  
18 – Josias Junior; 25 – Pb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
04 – Pr. Walter; 11 – Pb. Silas;  

18 – Pr. Jedaías; 25 – Pb. Emanuel 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

03 – André Augusto; 10 - Fabiano;  
17 – Josias; 24 – Dc. Gilson; 31 – Miss. Liliane 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
04 – Dc. Gilson; 11 – Pb. Saul;  

18 – Miss. Liliane; 25 – Pr. Walter 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
04 – Pr. André; 11 – B.T. Samuel;  

18 – Pb. Emanuel; 25 – André Augusto 
SERVI AO SENHOR COM ALEGRAI 

LEGENDA: (D) – Dirigente; (P) - Preletor  

 
          

 

OFERTA PARA MISSÕES: louvamos a Deus pela oferta 

missionária levantada no domingo passado. Essa 

oferta que foi de R$ 504,55 é a primeira parcela do 

alvo de R$ 2.000,00 de nossa Denominação. A 

liberalidade dos irmãos presente foi notável devido ter 

sido um dia chuvoso, inclusive à noite, e quando 

muitos irmãos não puderam vir para a Igreja. A 

próxima oferta será levantada no segundo domingo de 

agosto quando iremos realizar outro culto de missões.  

ANIVERSÁRIO DO CORAL FILHOS DO REI: hoje à 

noite iremos celebrar ao Senhor por mais um ano de 

organização de nosso Coral. Nesse culto o Coral Filhos 

do Rei fará uma apresentação especial. Também no 

culto o Coral Infantil da Igreja terá oportunidade de 

celebrar ao Senhor. 

ENTREGA DE KITS NA CASA DE ACOLHIDA: 

entregamos na sexta-feira passada outra cesta 

contendo trinta kits de produtos de higiene pessoal. 

Cada kit compõe-se de um sabonete, uma escova de 

dente , uma pasta dental e a metade de um sabão de 

barra. Também em cada kit foi colocado um folheto 

evangélico. A próxima entrega será no final de agosto. 

SORTEIO DE LIVRO: na quinta-feira passada o Pastor 

da Igreja sorteou dois livros de sua biblioteca (66 

Chaves para a Bíblia e uma Bíblia) entre os 

participantes do Curso Atualização em Teologia 

Sistemática presentes no culto.  

CONTRIBUIÇÃO: pedimos aos irmãos colocarem seu 

nome, valor e mês no envelope de contribuição da 

Igreja. Isso vai facilitar a contabilização e a divulgação 

no quadro de avisos dos nomes dos contribuintes do 

mês. Havendo possíveis dúvidas sobre o valor da 

contribuição procurem a irmã Lúcia Diniz, contadora. 

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

07 – Pr. Jedaías; 14 -  B.T. Samuel;  
21 – Miss. Liliane; 28 – Pr. Walter 

 
 

 

ANIVERSÁRIO DO CIRCULO DE ORAÇÃO (05/08): na 

data acima iremos celebrar ao Senhor pelo aniversário 

do nosso abençoado e abençoador Círculo de Oração. 

Nas segundas-feiras, no horário das 15h às 17h, um 

grupo de irmãos está subindo a Casa do Senhor para 

buscar a Sua face. O Círculo de Oração existe desde a 

fundação da nossa Igreja. 

SORTEIO DE MOTO: visando ampliar uma área para as 

crianças na Congregação do Valentina o Diác. Severino 

doou uma moto nova Honda Pop 100, emplacada, com 

capacete, para ser sorteada. O valor da cartela é R$ 

10,00. Se todas as cartelas forem vendidas a tempo, o 

sorteio será realizado no dia 07/09/13. 

ESCOLA BIBLICA DOMINICAL: lembramos aos irmãos 

faltosos a necessidade de frequentarem assiduamente 

a Escola Bíblica Dominical de nossa Igreja, isto tanto no 

templo sede como nas congregações. Deus 

graciosamente permitiu que esse ministério fosse 

instituído para a promoção do crescimento espiritual da 

Igreja através do ensino seriado de lições  bíblicas. 

Desprezar as reuniões da Igreja sem motivos 

justificáveis diante de Deus é um perigo para a vida 

espiritual dos cristãos. A Palavra de Deus diz: “... 

honrarei aqueles  que me honram, mas aqueles que me 

desprezam serão tratados com desprezo” 1 Sm 2.30.    

PROJETO ATUALIZAÇÃO TEOLÓGICA VIA NET: na semana 

passada já foi enviada, via NET, a apostila e o 

questionário correspondente do segundo tema a ser 

estudado pelos participantes do curso em questão. O 

próximo assunto é o estudo acerca do ser de Deus 

(Teontologia). Ainda há tempo para outros irmãos 

participarem do curso Atualização em Teologia 

sistemática. Contate o pastor Eudes através do 

endereço  preudescavalcanti@gmail.com. Os 

participantes do Curso que forem assíduos receberão 

certificado da III IEC/JPA.  

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  

2 Tm 4.2 
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