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A Igreja de Laodicéia (Ap 3.14-22) 
      A cidade de Laodicéia situava-se na Ásia Menor e 
teve o seu nome dado em homenagem a Laodice, esposa 
do rei Antíoco II, sírio, que estendera o seu domínio até 
aquela parte do mundo. Uma fonte de agua quente 
abastecia a cidade que, devido ao seu percurso, chegava 
a ela, morna. Nessa próspera cidade havia indústrias de 
lã bem como uma florescente indústria farmacêutica 
onde o colírio para tratar doenças de olhos era famoso. 
      A Igreja em Laodicéia, tudo indica, fora fundado por 
Epafras um dos obreiros contemporâneo de Paulo. O 
apóstolo Paulo escrevera uma carta a essa Igreja, mas 
ela não faz parte do Cânon Sagrado (Cl 4.16). Era ela uma 
Igreja rica, pois a maioria de seus membros tinha uma 
condição social elevada, e ela se regozijava por isso.  
     O Senhor Jesus se apresentou aquela Igreja como o 
Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da 
criação de Deus. “Ao anjo da igreja em Laodicéia 
escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, 
o princípio da criação de Deus” Ap 3.14. Com essa 
apresentação o Senhor Jesus se revelou aquela Igreja 
como uma pessoa digna de crédito pelo que iria dizer 
para ela. Amém significa assim seja; o que é  verdadeiro; 
concordo com o que se é dito. Ele ainda se revelou  
como o principio da criação de Deus, ou seja, como 
aquele por quem tudo foi criado, e existe. “Todas as 
coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada 
do que foi feito se fez” Jo 1.3.  (veja ainda Cl 1.15-17). 
 Na análise que o Senhor Jesus fez da vida interna da 

Igreja de Laodicéia não foi identificado nenhum ponto 
positivo, aliás, é a única das sete Igrejas do Apocalipse 
em que isso acontece. “Conheço as tuas obras, que nem 
és frio nem quente; oxalá foras frio ou quente! Assim, 
porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei 
da minha boca. Porquanto dizes: Rico sou, e estou 
enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és 
um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu”Ap3.15-17. 

Jesus, conhecedor da vida íntima da Igreja, disse que 
ela não era fria nem quente, mas morna e isso lhe 
causava náuseas e que estava prestes a vomitá-la de 
sua boca, fazendo referência à água morna que 
chegava a Laodicéia e que causava náuseas em seus 
habitantes. Essa mornidão espiritual era o resultado 
da vida dos laodicenses comprometidas com as 
coisas do mundo. Eles amavam mais as coisas do 
mundo do que as coisas de Deus, o que acontece 
com muitos que fazem a Igreja na atualidade, que 
amam mais as coisas da presente época do que as 
coisas do Reino de Deus. (Leia Tg 4.4; 1 Jo 2.15-17). 
    O Senhor advertiu a Igreja, que se julgava rica e 
próspera, para que ela buscasse dele as verdadeiras 
riquezas espirituais que satisfazem de fato a alma 
humana. “aconselho-te que de mim compres ouro 
refinado no fogo, para que te enriqueças; e vestes 
brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a 
vergonha da tua nudez; e colírio, a fim de ungires os 
teus olhos, para que vejas. Eu repreendo e castigo a 
todos quanto amo: sê, pois, zeloso, e arrepende-te. 
Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha 
voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele 
cearei, e ele comigo” Ap 3.18-20. As vestes brancas 
falam de pureza que o sangue de Jesus produz na 
vida daqueles que se arrependem de seus erros. Os 
olhos curados pelo colírio divino falam de uma visão 
espiritual restaurada. O Senhor revelou que estava a 
porta daqueles corações querendo que eles 
gozassem de comunhão com Ele. Ainda o Senhor diz 
que Ele é aquele que disciplina os membros faltosos, 
caso não se arrependam de seus pecados. 
   Finalmente o Senhor fez uma promessa ao 
vencedor, dizendo que aquele que vencesse se 
assentaria com ele em seu trono, como ele venceu. 
“Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo 
no meu trono; assim como eu venci, e me assentei 
com meu Pai no seu trono” Ap 3.21.  O Jesus que 
venceu com a sua morte e ressurreição garante vitória 
aos crentes fiéis, bem como os recompensam com 
bênçãos divinas no Reino vindouro. 
    A carta termina com a insistente declaração do 
Senhor para que se dê ouvidos a voz do Espirito que 
habita na Igreja.       Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

  

 
 
  
 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    

           

           CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV) 
05/10 – Dia do Pastor Congregacional (02/10); 09 a 12/10 – 
Encontro de Avivamento da ALIANÇA; 12/10 – 
Programação Especial EBD Infantil; 12/10 – Dia Nacional 
de Missões; 17/10 – Tarde da Criançada; 18/10 - 
Ordenação Pastoral Samuel; 25/10 – Casamento de Geísa, 
neta de Genison; 02/11 – Aniversário Deptº Auxiliadoras; 
08/11 – Culto Geração Avivamento/Aniversário DLOV; 
15/11 – Aniversário DHEC; 22,23/11 – Acampamento da  
Mocidade; 22/11 – Projeto Vida/Cruzada Evangelística; 
22,23/11 – Aniversário do Getsêmani; 30/11 – Sopão Rota 
do Sol.      

ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 
02-Eudes Lopes (Pastor); 04-Wirlline da Silva; 04-Edson 
Gomes (Tei); 04-Vilma Bandeira (E. Sátiro); 05-Juliana 
Rodrigues; 05-Miss. Isabel Maria (Valentina); 06-Andressa 
Cristina; 07-Kátia Maria Araújo; 07- Ubiranildo Lilo (E. 
Sátiro); 08-Rosilene Gomes (esposa de Tei); 09-Fabiano 
Nóbrega; 09-Aline Bento; 10-Dc. Marcone da Silva (R. do 
Sol); 10-Valdete Oliveira (R. do Sol); 10-Daniel Fernandes; 
12-Maria da Luz Bezerra; 12-Dc. José Gentil; 12-Marina 
Emilly (E. Sátiro); 13-Mª de Fátima Rodrigues; 14-Avani 
Dantas; 17-Tiago de Andrade (filho/Ir. Vera); 18-Kathlyn 
Keunner; 19-Yan Ferreira (E. Sátiro); 19-José Erick (E. 
Sátiro); 20-Josias Batista; 21-Rivanda Belmont; 22-Isabel 
Cristina; 22-Roberlândio Rufino (Robson); 23-Edaniely 
Souza (Valentina); 24-Karla Fernando (Valentina); 24-
Celeida Maria; 25-Verônica Carlos; 26-Alex Linhares; 27-
Clívia Lacerda (Valentina); 27-Severino Rafael (R. do Sol).  
 

          
    
    

ESCALA DE ESCALA DE ESCALA DE ESCALA DE DIACONOSDIACONOSDIACONOSDIACONOS: : : :     HHHHoje oje oje oje àààà    noite noite noite noite ––––    GentilGentilGentilGentil////EuclidesEuclidesEuclidesEuclides; ; ; ;     
Ter Ter Ter Ter ––––    MarçalMarçalMarçalMarçal; Qui ; Qui ; Qui ; Qui ––––    MuriloMuriloMuriloMurilo; Sáb ; Sáb ; Sáb ; Sáb ––––    LéoLéoLéoLéo    

    

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 
Seg - 15h às 17h  Círculo de Oração 

Ter - 19h30m  Culto de Oração 
Qui - 19h30m  Culto de Estudo Bíblico 

Sab - 19h30m  Culto dos Jovens  

“Eis que estou à porta, e bato; se 
alguém ouvir a minha voz, e abrir a 
porta, entrarei em sua casa, e com 
ele cearei, e ele comigo” Ap 3.20.    



 
         EEEESCALA SCALA SCALA SCALA DE DE DE DE OBREIROS OBREIROS OBREIROS OBREIROS ((((OUTUBROOUTUBROOUTUBROOUTUBRO))))    

PÚLPITO IGREJA SEDE PÚLPITO IGREJA SEDE PÚLPITO IGREJA SEDE PÚLPITO IGREJA SEDE     
12 – Pr. Walter;  

19- B.T. Samuel; 26 – Pr. Eudes  
CULTO DEVOCIONALCULTO DEVOCIONALCULTO DEVOCIONALCULTO DEVOCIONAL    

19- Isabel; 26 – Miss. Fcª Angelita  
MOCIMOCIMOCIMOCIDADEDADEDADEDADE    (SÁB)(SÁB)(SÁB)(SÁB)    

 Responsabilidade Pr. Walter  
CULTO DA HORA NONACULTO DA HORA NONACULTO DA HORA NONACULTO DA HORA NONA    ((((SEGSEGSEGSEG))))    

13 – Maria José;  
20 – Miss. Liliane; 27 - Iza Maria 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONAESCALA DIÁCONOS HORA NONAESCALA DIÁCONOS HORA NONAESCALA DIÁCONOS HORA NONA    ((((SEGSEGSEGSEG))))    
Meireles (13, 27); Bosco (20)  
CULTO ESTUDO BÍBLICOCULTO ESTUDO BÍBLICOCULTO ESTUDO BÍBLICOCULTO ESTUDO BÍBLICO    (QUI)(QUI)(QUI)(QUI)    

Responsabilidade - Pastor da Igreja 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM)CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM)CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM)CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM)    

12 – Pr. André;  
19- Miss. Liliane; 26 – Pr. Walter  

    CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM)CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM)CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM)CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM)    
12 – Pr. Jedaías;  

19- Pb. Emanuel; 26 – Pb. Silas   
CONGCONGCONGCONG....    ERNANI SÁTIROERNANI SÁTIROERNANI SÁTIROERNANI SÁTIRO    ((((DOM)DOM)DOM)DOM)    

12 – Pb. Saul;  
19- Pr. Jedaías; 26 – Pr. André   
CCCCONGONGONGONG....    JOSÉ AMERICO (DOM)JOSÉ AMERICO (DOM)JOSÉ AMERICO (DOM)JOSÉ AMERICO (DOM)    

12 – Pb. Emanuel;  
19- Davi Silva; 26 – Pr. Jedaías   

 PRELETORES PROGRAMA RADIO 

15 - Miss. Liliane;  
22 – Pr. Jedaías; 29 – B.T. Samuel  

 

 
 

DIA NACIONAL DE MISSÕES (2º DOM OUTUBRO):DIA NACIONAL DE MISSÕES (2º DOM OUTUBRO):DIA NACIONAL DE MISSÕES (2º DOM OUTUBRO):DIA NACIONAL DE MISSÕES (2º DOM OUTUBRO):    hoje hoje hoje hoje 
àààà    noite noite noite noite teremos uma programação especial sobre teremos uma programação especial sobre teremos uma programação especial sobre teremos uma programação especial sobre 
Missões. A temática do culto Missões. A temática do culto Missões. A temática do culto Missões. A temática do culto a noite a noite a noite a noite será: A relevância será: A relevância será: A relevância será: A relevância 
da obra missionda obra missionda obra missionda obra missionáááária no ministériria no ministériria no ministériria no ministério da Igreja Local. Será o da Igreja Local. Será o da Igreja Local. Será o da Igreja Local. Será 
levantada uma oferta especial para a obra levantada uma oferta especial para a obra levantada uma oferta especial para a obra levantada uma oferta especial para a obra 
missionária missionária missionária missionária coordenada coordenada coordenada coordenada pela nossa Denominação.pela nossa Denominação.pela nossa Denominação.pela nossa Denominação.    
CASA DE ACOLHIDACASA DE ACOLHIDACASA DE ACOLHIDACASA DE ACOLHIDA: estamos tomando providências : estamos tomando providências : estamos tomando providências : estamos tomando providências 
para a confecção dos kits de higiene pessoal para a confecção dos kits de higiene pessoal para a confecção dos kits de higiene pessoal para a confecção dos kits de higiene pessoal 
(sabonetes, pastas e escovas de dente, barra pequen(sabonetes, pastas e escovas de dente, barra pequen(sabonetes, pastas e escovas de dente, barra pequen(sabonetes, pastas e escovas de dente, barra pequena a a a 
de sabão) para entregarmos na Casa de Acolhida no de sabão) para entregarmos na Casa de Acolhida no de sabão) para entregarmos na Casa de Acolhida no de sabão) para entregarmos na Casa de Acolhida no 
próximo mês. Pedimos aos irmãos que ajudem na próximo mês. Pedimos aos irmãos que ajudem na próximo mês. Pedimos aos irmãos que ajudem na próximo mês. Pedimos aos irmãos que ajudem na 
confecção dconfecção dconfecção dconfecção de ume ume ume uma cesta contendo quarenta kits. a cesta contendo quarenta kits. a cesta contendo quarenta kits. a cesta contendo quarenta kits. 
Procurem Bruno e colaborem com essa obra que Procurem Bruno e colaborem com essa obra que Procurem Bruno e colaborem com essa obra que Procurem Bruno e colaborem com essa obra que 
tanto agrada a Deus. “tanto agrada a Deus. “tanto agrada a Deus. “tanto agrada a Deus. “E não vos esqueçais da E não vos esqueçais da E não vos esqueçais da E não vos esqueçais da 
beneficência e comunibeneficência e comunibeneficência e comunibeneficência e comunicação, porque, com tais cação, porque, com tais cação, porque, com tais cação, porque, com tais 
sacrifícios, Deus se agradasacrifícios, Deus se agradasacrifícios, Deus se agradasacrifícios, Deus se agrada” Hb 13.16.” Hb 13.16.” Hb 13.16.” Hb 13.16.    
SITE DA III IEC/JPASITE DA III IEC/JPASITE DA III IEC/JPASITE DA III IEC/JPA: lembramos aos irmãos que a : lembramos aos irmãos que a : lembramos aos irmãos que a : lembramos aos irmãos que a 
nossa nossa nossa nossa Igreja Igreja Igreja Igreja tem uma página eletrônica que é tem uma página eletrônica que é tem uma página eletrônica que é tem uma página eletrônica que é 
acessada pelo endereço acessada pelo endereço acessada pelo endereço acessada pelo endereço WWW.3iec.com.brWWW.3iec.com.brWWW.3iec.com.brWWW.3iec.com.br. . . . Essa pEssa pEssa pEssa páááágina gina gina gina 
veicula oveicula oveicula oveicula o    boletim semanal da nossa Igrejaboletim semanal da nossa Igrejaboletim semanal da nossa Igrejaboletim semanal da nossa Igreja, o vídeo das , o vídeo das , o vídeo das , o vídeo das 
pregações do domingo pregações do domingo pregações do domingo pregações do domingo àààà    noitenoitenoitenoite    bem como notbem como notbem como notbem como notíííícias do cias do cias do cias do 
mundo evangélico e da Igreja sofredora. mundo evangélico e da Igreja sofredora. mundo evangélico e da Igreja sofredora. mundo evangélico e da Igreja sofredora.     Você pode Você pode Você pode Você pode 
encontrar um curso teológico (Uma visão Panorâmica encontrar um curso teológico (Uma visão Panorâmica encontrar um curso teológico (Uma visão Panorâmica encontrar um curso teológico (Uma visão Panorâmica 
da Teologia Sistemática), as confissões de fé dos da Teologia Sistemática), as confissões de fé dos da Teologia Sistemática), as confissões de fé dos da Teologia Sistemática), as confissões de fé dos 
cristãoscristãoscristãoscristãos, artigos sobre o Congregacionalismo e muitas , artigos sobre o Congregacionalismo e muitas , artigos sobre o Congregacionalismo e muitas , artigos sobre o Congregacionalismo e muitas 
outras coisas boas que promovem o crescimento outras coisas boas que promovem o crescimento outras coisas boas que promovem o crescimento outras coisas boas que promovem o crescimento 
espiritual do internauta. espiritual do internauta. espiritual do internauta. espiritual do internauta.     Nela ainda pode ser Nela ainda pode ser Nela ainda pode ser Nela ainda pode ser 
encontradas sugestões de leitura (livros evangélicos). encontradas sugestões de leitura (livros evangélicos). encontradas sugestões de leitura (livros evangélicos). encontradas sugestões de leitura (livros evangélicos). 
Diariamente acessam o site da Igreja, em mDiariamente acessam o site da Igreja, em mDiariamente acessam o site da Igreja, em mDiariamente acessam o site da Igreja, em méééédia, dia, dia, dia, 
umas trezentasumas trezentasumas trezentasumas trezentas    pessoas.pessoas.pessoas.pessoas.    O irmão Fabiano Almeida é o O irmão Fabiano Almeida é o O irmão Fabiano Almeida é o O irmão Fabiano Almeida é o 
gerente do site da Igreja, junto com o Pastor Eudes. gerente do site da Igreja, junto com o Pastor Eudes. gerente do site da Igreja, junto com o Pastor Eudes. gerente do site da Igreja, junto com o Pastor Eudes. 
Prestigiem e divulguem!Prestigiem e divulguem!Prestigiem e divulguem!Prestigiem e divulguem!    
CONGREGAÇÃO DO VALENTINACONGREGAÇÃO DO VALENTINACONGREGAÇÃO DO VALENTINACONGREGAÇÃO DO VALENTINA: devido : devido : devido : devido àààà    cirurgia a cirurgia a cirurgia a cirurgia a 
que foi submetido o Pque foi submetido o Pque foi submetido o Pque foi submetido o Presresresresbbbbíteroíteroíteroítero    EnoaldoEnoaldoEnoaldoEnoaldo,,,,    os estudos os estudos os estudos os estudos 
bíblicos serão ministrados nas quintasbíblicos serão ministrados nas quintasbíblicos serão ministrados nas quintasbíblicos serão ministrados nas quintas----feirafeirafeirafeiras pelos s pelos s pelos s pelos 
obreiros da Igrejaobreiros da Igrejaobreiros da Igrejaobreiros da Igreja    sedesedesedesede. A direção dos trabalhos na . A direção dos trabalhos na . A direção dos trabalhos na . A direção dos trabalhos na 
Congregação será dos irmãos dCongregação será dos irmãos dCongregação será dos irmãos dCongregação será dos irmãos da mesmaa mesmaa mesmaa mesma    segundo segundo segundo segundo 
escala feita pela escala feita pela escala feita pela escala feita pela sua sua sua sua liderança. Os obreiros da Igreja liderança. Os obreiros da Igreja liderança. Os obreiros da Igreja liderança. Os obreiros da Igreja 
observem observem observem observem a escalaa escalaa escalaa escala    abaixoabaixoabaixoabaixo::::    
        ESCALA OBREIROS VALENTINA (QUINTAESCALA OBREIROS VALENTINA (QUINTAESCALA OBREIROS VALENTINA (QUINTAESCALA OBREIROS VALENTINA (QUINTA----FEIRA)FEIRA)FEIRA)FEIRA)    

15/10 – Pr. Jedaías;  
22/10 - Dc. Josias; 29/10 – Davi Silva 

PRELETORES CASA DE ACOLHIDAPRELETORES CASA DE ACOLHIDAPRELETORES CASA DE ACOLHIDAPRELETORES CASA DE ACOLHIDA    
18 – Dc. Josias 

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃOESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃOESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃOESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO    
14 – Samuel Monteiro;  

21 – Dc. Josias; 28 – Pr. Jedaías 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DINF: PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DINF: PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DINF: PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DINF: hoje pela manhãhoje pela manhãhoje pela manhãhoje pela manhã,,,,    eeeemmmm    
comemoração ao Dia das Crianças, comemoração ao Dia das Crianças, comemoração ao Dia das Crianças, comemoração ao Dia das Crianças, tttteeeerrrreeeemmmmoooossss    uuuummmmaaaa    
prprprprogramação ogramação ogramação ogramação eeeessssppppeeeecccciiiiaaaallll    ccccoooooooorrrrddddeeeennnnaaaaddddaaaa    ppppeeeelllloooo    DDDDeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnnttttoooo    
IIIInnnnffffaaaannnnttttiiiillll    ddddeeee    nnnnoooossssssssaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa....    NNNNããããoooo    tttteeeerrrreeeemmmmoooossss    ccccllllaaaasssssssseeeessss    ddddeeee    EEEEBBBBDDDD,,,,    
ppppoooois haverá uma reunião envolvendo toda a Igreja, is haverá uma reunião envolvendo toda a Igreja, is haverá uma reunião envolvendo toda a Igreja, is haverá uma reunião envolvendo toda a Igreja, aaaa    
partirpartirpartirpartir    ddddaaaassss    00009999hhhh33330000mmmm....    EEEEssssttttaaaarrrráááá    mmmmiiiinnnniiiissssttttrrrraaaannnnddddoooo    ssssoooobbbbrrrreeee    oooo    tttteeeemmmmaaaa    
EEEEducação ducação ducação ducação IIIInfantil na Igrejanfantil na Igrejanfantil na Igrejanfantil na Igreja,,,,    oooo    PPPPaaaassssttttoooorrrr    PPPPaaaauuuulllliiiinnnnoooo,,,,    mmmmeeeemmmmbbbbrrrroooo    
da APEC.da APEC.da APEC.da APEC.    OOOO    DDDDIIIINNNNFFFF    tttteeeerrrráááá    ttttaaaammmmbbbbéééémmmm    uuuummmmaaaa    ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaaççççããããoooo    nnnnoooo    
cultocultocultoculto,,,,    qqqquuuueeee    sssseeeerrrráááá    ddddiiiirrrriiiiggggiiiiddddoooo    ppppeeeellllaaaa    ddddiiiirrrreeeeççççããããoooo    ddddoooo    DDDDeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnnttttoooo    
Infantil da IgrejaInfantil da IgrejaInfantil da IgrejaInfantil da Igreja. . . .     
ORDENAÇÃO ORDENAÇÃO ORDENAÇÃO ORDENAÇÃO AO AO AO AO MINISTMINISTMINISTMINISTÉÉÉÉRIO PASTORAL: RIO PASTORAL: RIO PASTORAL: RIO PASTORAL: nnnnoooo    pppprrrróóóóxxxxiiiimmmmoooo    
sábado (18/10)sábado (18/10)sábado (18/10)sábado (18/10), a partir das 19h30m, a partir das 19h30m, a partir das 19h30m, a partir das 19h30m,,,,    tttteeeerrrreeeemmmmoooossss    uuuummmm    ccccuuuullllttttoooo    
especial no qual será realizada a cerimespecial no qual será realizada a cerimespecial no qual será realizada a cerimespecial no qual será realizada a cerimôôôônnnniiiiaaaa    ddddeeee    
oooorrrrddddeeeennnnaaaaççççããããoooo    aaaaoooo    mmmmiiiinnnniiiissssttttéééérrrriiiioooo    ppppaaaassssttttoooorrrraaaallll    ddddoooo    nnnnoooossssssssoooo    eeeessssttttiiiimmmmaaaaddddoooo    
iiiirrrrmmmmããããoooo    SSSSaaaammmmuuuueeeellll    SSSSaaaannnnttttoooossss....    SSSSaaaammmmuuuueeeellll    ffffooooiiii    aaaapppprrrroooovvvvaaaaddddoooo    eeeemmmm    ttttooooddddoooo    oooo    
processo exigido pela nossa Denominaçãoprocesso exigido pela nossa Denominaçãoprocesso exigido pela nossa Denominaçãoprocesso exigido pela nossa Denominação    ((((pppprrrroooovvvvaaaa    
escrita, defesa descrita, defesa descrita, defesa descrita, defesa do o o o trabalho monográficotrabalho monográficotrabalho monográficotrabalho monográfico    eeee    entrevistaentrevistaentrevistaentrevista    
comcomcomcom    o Conselho de Pastoreso Conselho de Pastoreso Conselho de Pastoreso Conselho de Pastores))))....    AAAA    ddddiiiirrrreeeeççççããããoooo    ddddoooo    ccccuuuullllttttoooo    éééé    ddddeeee    
responsabilidade do Pastor da Igreja. A cerimresponsabilidade do Pastor da Igreja. A cerimresponsabilidade do Pastor da Igreja. A cerimresponsabilidade do Pastor da Igreja. A cerimôôôônnnniiiiaaaa    ddddeeee    
oooorrrrddddeeeennnnaaaaççççããããoooo    eeeessssttttaaaarrrráááá    aaaa    ccccaaaarrrrggggoooo    ddddoooo    PPPPaaaassssttttoooorrrr    CCCCaaaarrrrlllloooossssoooonnnn    RRRRoooobbbbeeeerrrrttttoooo,,,,    
membro do Departamento Teolmembro do Departamento Teolmembro do Departamento Teolmembro do Departamento Teolóóóóggggiiiiccccoooo    ddddaaaa    AAAALLLLIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA....    AAAA    
pregação da Papregação da Papregação da Papregação da Pallllaaaavvvvrrrraaaa    ddddeeee    DDDDeeeeuuuussss    eeeessssttttaaaarrrráááá    aaaa    ccccaaaarrrrggggoooo    ddddeeee    SSSSaaaammmmuuuueeeellll    
já como ministro ordenado ao sagrado ministério. já como ministro ordenado ao sagrado ministério. já como ministro ordenado ao sagrado ministério. já como ministro ordenado ao sagrado ministério. OOOOssss    
CCCCoooonnnnjjjjuuuunnnnttttoooossss    GGGGeeeettttssssêêêêmmmmaaaannnniiii    eeee    EEEEbbbbeeeennnnéééézzzzeeeerrrr    ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaarrrrããããoooo    ddddoooo    ccccuuuullllttttoooo....    
CCCCoooonnnnvvvviiiiddddaaaammmmoooossss    aaaa    ttttooooddddoooossss    oooossss    ppppaaaassssttttoooorrrreeeessss    qqqquuuueeee    ffffaaaazzzzeeeemmmm    ppppaaaarrrrtttteeee    ddddoooo    
ministério da Igreja (Eudes, Wministério da Igreja (Eudes, Wministério da Igreja (Eudes, Wministério da Igreja (Eudes, Walalalalterterterter, Jedaías, Jedaías, Jedaías, Jedaías    e e e e     AAAAnnnnddddrrrréééé))))    
bem cobem cobem cobem como os Presbíteros e Diáconos da III IEC/JPA mo os Presbíteros e Diáconos da III IEC/JPA mo os Presbíteros e Diáconos da III IEC/JPA mo os Presbíteros e Diáconos da III IEC/JPA eeee    
ainda toda a sua membrezia ainda toda a sua membrezia ainda toda a sua membrezia ainda toda a sua membrezia para participarem para participarem para participarem para participarem ddddeeeesssssssseeee    
culto.culto.culto.culto.    
DIA DO PASTOR CONGREGACIONAL: DIA DO PASTOR CONGREGACIONAL: DIA DO PASTOR CONGREGACIONAL: DIA DO PASTOR CONGREGACIONAL: ddddeeeevvvviiiiddddoooo    aaaassss    eeeelllleeeeiiiiççççõõõõeeeessss    
acontecidas no domingo passadoacontecidas no domingo passadoacontecidas no domingo passadoacontecidas no domingo passado    e o e o e o e o ccccoooonnnnsssseeeeqqqquuuueeeennnntttteeee    
esvaziamento da Igrejaesvaziamento da Igrejaesvaziamento da Igrejaesvaziamento da Igreja    pela manhãpela manhãpela manhãpela manhã,,,,    aaaa    ccccoooommmmeeeemmmmoooorrrraaaaççççããããoooo    ddddoooo    
Dia Dia Dia Dia do Pastor Congregacional do Pastor Congregacional do Pastor Congregacional do Pastor Congregacional foi foi foi foi     ttttrrrraaaannnnssssffffeeeerrrriiiiddddaaaa    ppppaaaarrrraaaa    oooo    ddddiiiiaaaa    
11118888////11110000,,,,    nnnnoooo    ssssáááábbbbaaaaddddoooo,,,,    ddddiiiiaaaa    ddddaaaa    oooorrrrddddeeeennnnaaaaççççããããoooo    ddddeeee    SSSSaaaammmmuuuueeeellll    aaaaoooo    
ministério pastoral.ministério pastoral.ministério pastoral.ministério pastoral.    
CULTOS DO MEIO DA SEMANACULTOS DO MEIO DA SEMANACULTOS DO MEIO DA SEMANACULTOS DO MEIO DA SEMANA::::    lllleeeemmmmbbbbrrrraaaammmmoooossss    aaaaoooossss    iiiirrrrmmmmããããoooossss    aaaa    
nnnneeeecccceeeessssssssiiiiddddaaaaddddeeee    eeee    oooo    ddddeeeevvvveeeerrrr    ddddeeee    ffffrrrreeeeqqqquuuueeeennnnttttaaaarrrreeeemmmm    aaaassssssssiiiidddduuuuaaaammmmeeeennnntttteeee    
os cultos que a Igreja realiza nasos cultos que a Igreja realiza nasos cultos que a Igreja realiza nasos cultos que a Igreja realiza nas    terças e quintasterças e quintasterças e quintasterças e quintas----ffffeeeeiiiirrrraaaassss....    
Nas terçasNas terçasNas terçasNas terças----ffffeeeeiiiirrrraaaassss    aaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa    sssseeee    rrrreeeeúúúúnnnneeee    ppppaaaarrrraaaa    oooorrrraaaarrrr    aaaa    DDDDeeeeuuuussss....    
EEEEssssttttaaaammmmoooossss    oooorrrraaaannnnddddoooo    ppppeeeelllloooo    mmmmiiiinnnniiiissssttttéééérrrriiiioooo    ddddaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa,,,,    ppppeeeellllaaaassss    
famílias, por missões e pela cura das enfermidadesfamílias, por missões e pela cura das enfermidadesfamílias, por missões e pela cura das enfermidadesfamílias, por missões e pela cura das enfermidades    eeee    
por nós mesmos, dentre outras por nós mesmos, dentre outras por nós mesmos, dentre outras por nós mesmos, dentre outras coisascoisascoisascoisas....    NNNNeeeesssssssseeeessss    ccccuuuullllttttoooossss    oooossss    
Pastores e PresbíterPastores e PresbíterPastores e PresbíterPastores e Presbíteroooossss    eeeessssttttããããoooo    ffffaaaazzzzeeeennnnddddoooo    uuuummmmaaaa    oooorrrraaaaççççããããoooo    
especial por aqueles que tespecial por aqueles que tespecial por aqueles que tespecial por aqueles que têêêêmmmm    aaaallllgggguuuummmmaaaa    ddddeeeemmmmaaaannnnddddaaaa    ddddiiiiaaaannnntttteeee    
de Deus. Nas quintasde Deus. Nas quintasde Deus. Nas quintasde Deus. Nas quintas----ffffeeeeiiiirrrraaaassss    eeeessssttttaaaammmmoooossss    eeeessssttttuuuuddddaaaannnnddddoooo    aaaa    SSSSaaaannnnttttaaaa    
Palavra de Deus para conhecer mais Palavra de Deus para conhecer mais Palavra de Deus para conhecer mais Palavra de Deus para conhecer mais o Senhoro Senhoro Senhoro Senhor,,,,    
especialmente a sua santa vontade. especialmente a sua santa vontade. especialmente a sua santa vontade. especialmente a sua santa vontade. Na sNa sNa sNa segundaegundaegundaegunda----ffffeeeeiiiirrrraaaa    
temos culto do temos culto do temos culto do temos culto do Círculo de Círculo de Círculo de Círculo de OraçãoOraçãoOraçãoOração....        

    

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