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Agradando a Deus 
     Já é do conhecimento dos irmãos que fazem parte do 
ministério da III IEC/JPA que o Deus da Bíblia, o Deus 
verdadeiro, o nosso Deus é um ser pessoal com vontade 
inteligência e emoções, faculdades essas que Ele as possui 
de forma absoluta e perfeita e que compartilhou, em certa 
medida, com os seres humanos, que foram feitos por Ele a 
Sua imagem e semelhança. 
    Em diversos textos das Sagradas Escrituras nos é 
revelado que Deus se agrada do seu povo como, por 
exemplo, o texto a seguir:  “Porque o Senhor se agrada do 
seu povo; ele adornará os mansos com a salvação” Sl 
149.4. É-nos dito ainda na Bíblia Sagrada que Deus também 
sente desagrado com quem não está vivendo de acordo 
com a sua santa vontade. “ao passo que de Caim e de sua 
oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e 
descaiu-lhe o semblante” Gn 4.5. 

    Olhando para as Escrituras de uma forma geral e 
procurando nela um caminho seguro que devemos seguir 
para uma vida que agrade a Deus, descobrimos que para 
viver agradando a Deus, é necessário: 1) Viver uma vida 
de fé.  “Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é 
necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que 
ele existe e que é galardoador dos que o buscam” Hb 11.6. 
Viver uma vida de fé que tanto agrada a Deus passa 
necessariamente pela crença em Cristo como Filho de 
Deus, Salvador. “Não se turbe o vosso coração; credes em 
Deus, crede também em mim”. Jo 14.1. “Estes, porém, 
foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho 
de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome” Jo 
20.31. Depois dessa crença fundamental deve o cristão 
viver confiando em Cristo, em suas promessas. 2) Viver 

uma vida de obediência. “... Tem, porventura, o Senhor  

tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se 
obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é 
melhor do que o sacrificar; e o atender melhor é do que a 
gordura de carneiros” 1 Sm 15.22. Dissemos no início 
desta reflexão que Deus, como um ser pessoal que é, tem 
uma vontade, vontade essa que segundo a Bíblia é boa, 
perfeita e agradável (Rm 12.2). A felicidade do homem 
está em ele se submeter à vontade de Deus, isso de 
forma incondicional. Deus em sua Palavra disse tudo o 
que Ele queria dizer para que as suas criaturas vivessem 
em harmonia com Ele e consequentemente vivessem 
felizes neste mundo e na eternidade. “Se sabeis essas 
coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes” Jo 13.17. 
Como exemplo de um homem que agradara a Deus pela 
sua obediência incondicional temos Abraão, que foi 
chamado amigo de Deus. Abraão obedeceu a Deus até 
mesmo na exigência mais difícil que foi a de oferecer o 
seu filho Isaque em sacrifício (Abraão só não sacrificou de 
fato o seu filho porque Deus fez a provisão de um cordeiro 
para o sacrifício). “e disse: Por mim mesmo, jurei, diz o 
Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o 
teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e 
grandissimamente multiplicarei a tua semente como as 
estrelas dos céus e como a areia que está na praia do 
mar; e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos” 
Gn 22.16,17. 3) Viver uma vida dedicada ao serviço do 
Senhor. “E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu 
pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma 
voluntária; porque esquadrinha o Senhor todos os 
corações e entende todas as imaginações dos 
pensamentos;...” 1 Cr 28.9. Deus tem uma obra a ser 
realizada neste mundo e nós que professamos a fé em 
Cristo fomos comissionados para isso. “Não me 
escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos 
nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto 
permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome 
pedirdes ao Pai ele vos conceda” Jo 15.16. Servir a Deus 
antes de ser uma obrigação é um privilégio. Aprouve a 
Deus nos privilegiar como colaboradores Seus (1 Co 3.9).  
    Amados, se seguirmos de coração essas orientações 
de como viver e agradar a Deus certamente iremos 
encontrar a razão de ser de nossa existência na face da 
terra.                             Pr. Eudes Lopes Cavalcanti                                          
 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

          
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CALENDÁRIO DE EVENTOS (JAN/FEV) 
07 a 23 – Projeto Missionário DEMEC 26 – 

Avanço Evangelístico Geisel. 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 – Davi/Gilson 

Ter – Marçal; Qui – Davi; Sáb – Léo  
 

 
 

 

 

O Pai não me tem deixado só, 
porque eu faço sempre  

o que lhe agrada.  



 

            

   ESCALA DE OBREIROS (JAN) 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 

20 – Pr. André; 27 – Pr. Eudes 
CULTO DEVOCIONAL 

20 – Marivalda; 27 – André Augusto 
CULTO DA MOCIDADE 

19 – Miss. Maria Eliane; 26 – Pr. Jedaías   
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

23 – Lúcia Diniz; 30 -Iza Maria 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Bosco (23); Meireles (30)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

Dirigentes (Diáconos):   
 24 – Meireles; 31 – Bosco  

Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

20 – Pr. Jedaías; 27 – Presb. Enoaldo 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

20 – Pr. Joelson; 27 – Pr. Walter 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

20 – Diác. Junior; 27 – André Augusto 
CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
20 – Presb. Carlos Alberto; 27 – B.T. Samuel 
PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

23 – B.T. Samuel; 30 – Pr. Walter 
####### 

JOELSON PINTURAS: Pinturas em Geral, 
Aplicação de massa corrida. Serviço de 

Qualidade a preço módico. Fones 3228.4147, 
8841.3993 
####### 

ARRANJOS DE FLORES ORNAMENTAIS: 
belíssimos arranjos flores artificiais. Org. Josefa 
de Aquino, 3231.6392 e 8610.4828.  

BODAS DE ESMERALDA: o casal Diác. Joaquim 
Meireles e Adeilda completou no dia 11/01 quarenta anos 
(bodas de esmeralda) de feliz união conjugal. O casal tem 
dois filhos (Adriana e Joelson) e um neto (Misael). No 
domingo passado a família ofereceu um culto de gratidão 
a Deus em nosso santuário. Parabenizamos ao ilustre 
casal por tão abençoada data. 
INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO: o DPAT, no final do 
ano passado, providenciou a instalação do revestimento 
da meia parede da área reservada para o berçário. Nesta 
semana iremos trocar dois vidros do basculante 
danificados por transeuntes e depois instalar um ar 
condicionado.  
PLANEJAMENTO DPAT: Se Deus permitir, o 
Departamento de Patrimônio pretende, neste ano, realizar 
algumas obras que irão melhorar a infraestrutura da 
nossa Igreja: as calçadas das laterais da Igreja do lado do 
CNEC e do lado da Igreja Católica; fazer um piso grosso 
no lado da casa pastoral; colocar ar condicionado no 
berçário.  Pretende ainda o DPAT substituir o capote das 
telhas do prédio do edifício de educação religiosa por um 
adequado as telhas que o cobrem. 
REUNIÃO DIRETORIA DLOV: os componentes do 
Departamento de Louvor da Igreja se reunirão, junto com 
o pastor da Igreja, amanhã, a partir das 19h30m, para 
tratar de assuntos relacionados à área de louvor. 
PARCEIROS DA VOZ CONGREGACIONAL: pela graça 
divina já conseguimos quatro parceiros para o projeto de 
ampliação do horário do programa radiofônico A Voz 
Congregacional, só faltando um para fecharmos o 
assunto. Cada parceiro contribuirá com R$ 50,00, 
mensalmente. Os parceiros do programa terão em toda a 
sua edição um momento de divulgação de seu negócio. 
Procurem o Pastor André Swedsen. 
ANIVERSÁRIO DE OFICIAL: o Diácono Marçal Junior 
completou no dia 16 mais um ano de vida. 
Parabenizamos a Marçal e desejamos que Deus continue 
abençoando a sua vida e a de sua família.  
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.  
  
           
 

RETORNO DE VIAGENS: os irmãos Presb. Evandro José  
e José Gentil com suas famílias viajaram para outras 
cidades a fim de passar o final de ano com seus familiares, 
mas graças a Deus já retornaram a João Pessoa. Damos as 
boas vindas a esses amados irmãos. 
AVANÇO EVANGELISTICO NO GEISEL: no próximo 
sábado o Departamento de Missões de nossa Igreja (DMIS) 
Irá realizar um avanço evangelístico em nosso bairro nas 
ruas adjacentes ao templo sede. Nesse avanço iremos 
distribuir literatura evangelística e realizar um culto rápido 
ao ar livre na Praça do Geisel. Contamos com a presença 
dos membros e congregados da Igreja nessa obra que o 
Senhor mandou que a fizéssemos. 
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. Existe também a 
possiblidade de uma parcela da Igreja realizar, junto com a 
congregação do Valentina, um avanço missionário em 
Salgado de São Felix, próximo de Itabaiana. Oremos para 
que Deus nos direcione nessa questão. 
ESCOLA BIBLICA DOMINICAL: Não se esqueçam de que 
aos domingos pela manhã funciona no templo sede e nas 
Congregações uma escola bíblica dominical onde 
estudamos, de forma seriada, a Palavra de Deus. Temos 
classes para adultos, jovens, adolescentes e crianças. 
Traga a sua família para aprender mais do Senhor através 
das Sagradas Escrituras. 
CULTO DE ORAÇÃO: temos um bom grupo de irmãos 
orando ao Senhor no culto de oração das terças-feiras, mas 
ainda está faltando você. Venha orar conosco. Deus tem 
uma benção reservada para você nesses cultos. 
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO: nas quintas-feiras estamos 
nos reunindo para estudar a Palavra de Deus. O Pastor da 
Igreja está ministrando sobre a Primeira Carta de Paulo aos 
Coríntios. Aproveite a oportunidade para crescer na fé.   
SITE DA IGREJA: o site de nossa Igreja www.3iec.com.br 
está sendo expressivamente visitado. Nele temos noticias 
interessantes do mundo evangélico e outros artigos que 
trazem crescimento espiritual. Visitem-nos! 

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

2 Tm 4.2 

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

