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Uma decisão acertada  
    Na vida sempre nos deparamos com situações 
difíceis ou fáceis que nos levam a tomar decisões.  
   Olhando para a Bíblia observamos também que 
servos de Deus do passado, de vez em quando, 
enfrentavam situações que requeriam uma decisão, 
dentre eles um grande servo de Deus, Josué, que 
corajosa e publicamente declarou-a perante todo o 
povo de Deus, inclusive de seus líderes. 
    Segundo a vontade soberana de Deus coube a 
Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, suceder a 
Moisés, o grande líder do povo de Deus, e 
introduzir a Israel na terra da promessa. Grandes 
foram as batalhas enfrentadas por aquele servo de 
Deus. A terra foi conquistada e dividida entre as 
nove tribos e meia (duas tribos e meia – Rubem, 
Gade e meia tribo de Manassés - já tinham recebido 
a sua herança além do rio Jordão quando Moisés 
destruíra os reinos de Seom e de Og). 
    Estando Josué já velho, cansado de suas lides 
ministeriais, sabendo que o povo de Deus sempre 
se inclinava ao erro, convocou os líderes de Israel e 
todo o povo e, depois de fazer uma recapitulação 
dos grandes feitos do Senhor, despede-se deles, 
dizendo: “... Então Josué disse a todo o povo: Assim 
diz o Senhor Deus de Israel: ... Agora, pois, temei ao 
Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e 
deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais 
dalém do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, 
se vos parece mal aos vossos olhos servir ao 
Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se os deuses 
    
  

a quem serviram vossos pais, que estavam dalém 
do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra 
habitais; porém eu e a minha casa serviremos ao 
Senhor”  Js 24.1-15.  
    Observem que nesse texto o povo de Deus 
ainda estava se envolvendo com os deuses dos 
povos que foram destruídos tanto de um lado 
como do outro do Jordão e também com os  
deuses do Egito. Diante disso, Josué os desafia a 
servir somente ao Senhor, o Deus verdadeiro, o 
Deus de Israel. Depois de confrontá-los Josué 
revela a decisão que tomara em sua vida: “porém 
eu e a minha casa serviremos ao Senhor”. 
    Amados, servir a Deus é, antes de ser uma 
obrigação, um privilégio. Deus para fazer as coisas 
não precisa de ninguém. Lembremo-nos de que 
Ele é todo-poderoso capaz de fazer tudo sozinho, 
sem depender de ninguém, mas aprouve a Ele, 
segundo a sua soberana vontade, dá o privilégio a 
Sua Igreja de servi-Lo. Paulo disse que nós os 
crentes somos colaboradores de Deus. “Porque 
nós somos colaboradores de Deus;...” 1 Co 3.9.  
    Assim sendo, devemos, como crentes em 
Cristo, procurar servir a Deus de todo o nosso 
coração. A Bíblia orienta a Igreja a servir a Deus 
com um coração sincero e com uma alma 
voluntaria (1 Cr 28.9), com alegria (Sl 100.2), com 
fervor (Rm12.11), sempre de forma abundante (1 
Co 15.58), sem esperar recompensa nenhuma, 
apesar de Deus prometer recompensar aos seus 
servos fiéis (1 Co 15.58).  
    Não seja irmão um mero assistente das coisas 
que acontecem no serviço do Reino de Deus 
através do ministério da Igreja local, e sim um 
fervoroso trabalhador. Siga o exemplo de Josué 
que tomou a decisão acertada nessa área, 
desafiando todo o povo de Deus no seu tempo a 
fazer o mesmo.                        
                               Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

          
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (ABR/MAI) 
28/04 – Avanço Evangelístico/Sopão Rota do Sol. 

01/05 -  Dia do Jovem Congregacional; 01/05 – 1º 

Aniversário Programa a Voz Congregacional; 04/05 - 

Encontro de Casais Jovens; 12/05 – Dia das Mães; 

18,19/05 – Aniversário Núcleo Homens Valentina; 20 

a 24/05 – Semana do Lar; 25/05 – Avanço 

Missionário Ernani Sátiro; 25,26/05 – Aniversário 

Cong. Ernani Sátiro; 30/05 – Manhã de Jejum e 

Oração.                                 
              ANIVERSARIANTES DE MAIO 
01-Edileusa Gomes, 01-Diác. Antônio João, 01-Daniel Júnior e 
Mª Eduarda (E. Sátiro), 01-Inácia Santos (R. do Sol), 03-
Gilene Félix, 05-Presb. Adelson Alexandre, 06-Gustavo Sousa 
(filho/Diác. Gilson), 08-Carmelita Tereza, 09-Mª do Socorro 
Cavalcante (R. do Sol), 09-Paulo Sérgio Brasil, 09- Ariane de 
Santana (Valentina), 09-Miriam Joaquim, 11-Diác. Joaquim de 
Meireles, 11-Lucas Silva (Valentina), 12-Igor Medeiros (R. do 
Sol), 13-Agnes Teixeira (R. do Sol), 13-Celizia Ferrer, 13-
Luciel Victor (filho/Josete), 14-Josefa Mª (Valentina), 16-Isa 
Nayla, 16-Anderson (Valentina), 18-Jean Carlos (Valentina), 
18-Rebeca (Valentina), 19-Flores Arruda, 21-Mª Luiza 
(filha/Wirlline), 23-José Álvaro (R. do Sol), 23-Josean Neto (E. 
Sátiro), 24-Danielly Bezerra (E. Sátiro), 25-Mª da Penha 
Martins (J. Américo), 25-Júlia Mendonça (Valentina), 27-Og 
Ludwing, 27-Ingrid Victória (E. Sátiro), 28-Nayra França, 28-
Diác. Demétryo Albuquerque, 28-Max Williams, 28-Severino 
(Valentina), 29-Margarida Mª (J. Américo) e 31-Graça 
Alcântara. 

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 – Marçal /Euclides 

Ter – Valdenor; Qui – Davi; Sáb – Léo 

 
CRONOGRAMA VISITA PASTORAL  

CONGREGAÇÕES:  Ernani Sátiro – 19/05; Rota do 
Sol – 09/06; Valentina – 14/07.  

 

Não sejais vagarosos no cuidado: 

sede fervorosos no espírito, 

servindo ao Senhor  Rm 12.11 



 

            

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

05 - (D) – Pb. Genison, (P) – Pr. Eudes 
12 – (D) -  Pb. Evandro, (P) – Pr. André 

19 – (D) – Dc. Valdenor, (P) – Pr. Jedaías 
26 –(D) - Pb. Evandro, (P) – Pr. Eudes     

CULTO DEVOCIONAL 
05 – Josias; 19 – Fabiano; 26 – Iza Maria  

CULTO DA MOCIDADE 
04 – Pr. Eudes; 11 - Ms. Liliane;  

18 – Josias; 25 - Fabiano 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

06 – Iza Maria; 13 – Pr. Jedaías;  
20 – Ms. Liliane; 27 – Marlene Soares 

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

CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
(D) – Davi (02), Bosco (16),  
Meireles (23); Valdenor (30) 

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

05 – Pr. Jedaías; 12 – Pr. Walter;  
19 – Pb. Enoaldo; 26 – Pb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
05 – Pr. Walter; 12 – Pb. Silas;  
19 – Pr. André; 26 – Dc. Junior 

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 
04  – Fabiano; 11 - Maria da Luz;  
18 – Pb. Emanuel; 25 – Pr. Jedaías 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
05 – Dc. Junior; 12 – Pb. Saul;  
19 – Pr. Eudes; 26 – Pr. Walter 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
05 – Pb. Emanuel; 12 – B.T. Samuel;  

19 – Dc. Junior; 26 – Pr. André 
LEGENDA – (D) = Dirigente, (P) = Preletor 

 

CULTO ESPECIAL DOS HOMENS (26/04): foi 

uma benção o culto que o DHEC celebrou ao 

Senhor na sexta-feira passada. Tivemos uma boa 

representação dos homens da Igreja e das 

Congregações.  Ministrou a Palavra de Deus o 

pastor Alcemir Dantas, da 1ª IEC/JPA. Esteve 

conosco também abrilhantando o culto o 

Conjunto Cântico de Davi também da 1ª IEC/JPA. 

Participaram ainda do culto os cantores da casa 

(Pr. André, Pr. Jedaías, Gentil).  Após o culto 

tivemos um lanche oferecido pelo DHEC.  

ANIVERSÁRIO PROGRAMA A VOZ 

CONGREGACIONAL: na próxima quarta-feira 

iremos comemorar o primeiro aniversário do 

programa radiofônico A Voz Congregacional, que 

é transmitido no horário das 20h às 21h. Teremos 

nesse dia uma programação especial de duas 

horas (20h às 22h). Estará conosco, ao vivo, o 

Conjunto Getsêmani de nossa Igreja celebrando 

ao Senhor. Convidamos a todos os irmãos a 

sintonizarem a Cruz das Armas FM, 104.9.  

SITE III IEC/JPA: louvamos a Deus pelo nosso 

Site (página eletrônica da rede mundial de 

computadores – INTERNET). Na semana passada 

totalizou-se 300.000 mil acessos, além dos 250.000 

acessos que devido a um problema no site 

desapareceu do relógio que registra esse tipo de 

informação. Agradecemos a Deus porque o nosso 

Site veicula notícias, boletins da Igreja, artigos 

edificantes e os vídeos das pregações. Louvamos a 

Deus pela vida de Fabiano, gerente do Site. Deus 

o recompense pelo serviço que está prestando.  

SOPÃO ROTA DO SOL: o DBEN realizará hoje a 

tarde um sopão na Rota do Sol. Os irmãos da 

própria Congregação farão o trabalho 

evangelístico. Pregará no culto o Pr. Jedaías. 

ANIVERSÁRIO CONJUNTO EBENÉZER: 

louvamos a Deus pelas grandes bênçãos que Deus 

graciosamente derramou nos dois cultos que 

celebramos ao Senhor no domingo passado por 

ocasião das comemorações do nono aniversário do 

Conjunto Ebenézer.  Agradecemos a todos que 

colaboraram para que aquele evento fosse o sucesso 

que foi, principalmente, ao nosso bondoso Deus. 

Agradecemos a Adriana diretora do Conjunto, a 

missionária Edileusa Veras preletora do evento e a 

família Meireles pela hospedagem dada à irmã 

Edileusa. Deus a todos abençoe. 

CULTO DA HORA NONA: louvamos a Deus 

porque a mudança de dia do culto da Hora Nona, 

da quarta para segunda-feira, teve resultado 

positivo. Segunda-feira passada um significativo 

grupo de irmãs subiu a casa do Senhor para buscar 

a presença de Deus, inclusive três Diáconos. 

Certamente Deus tem um grande propósito a 

realizar no ministério de nossa Igreja, pois está 

levando o seu povo a buscar a Sua face. 

NASCIMENTO: nasceu no dia 04/04 Melissa 

Araújo a primeira filha do casal Cláudio e Camila e 

neta da irmã Kátia Maria, membro de nossa Igreja. 

CLASSE DE PREPARAÇÃO AO BATISMO: 

estamos organizando a Classe de Preparação ao 

Batismo que começará a funcionar no dia 19/05.  Se 

você quiser ser batizado procure o Pb. Evandro. 
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, 
pela ALIANÇA, e pela Igreja do Senhor em geral. 

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
01 – B.T. Samuel; 08 – Pr. Jedaías; 15 -  

Pb. Saul; 22 – Pr. Walter; 29 -  Pr. Eudes 

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

2 Tm 4.2 


