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Administrando mal o sucesso  
       Devido aos pecados de Salomão, Deus determinou 
dividir o seu povo em dois reinos: o reino do norte ou de 
Israel, capital Samaria, composto de dez tribos e o reino 
do sul ou de Judá, capital Jerusalém  composto das tribos 
de Judá e Benjamim. O reino do norte teve nove 
dinastias, sendo que uma passava para a outra através 
de golpe de estado, assassinatos, etc. O reino de Judá 
teve só uma dinastia, a casa real de Davi, cumprindo-se 
assim uma promessa feita por Deus aquele rei, de que 
nunca faltaria sucessor da sua casa ao trono real. Esses 
dois reinos foram destruídos, sendo o primeiro pelos 
assírios em 722 a.C. e o segundo pelos babilônicos em 
586 a.C. O reino da casa real de Davi teve e tem o seu 
cumprimento através de Cristo, cujo reino é eterno. 
       Dentre os grandes reis da casa de Davi encontramos 
o rei Uzias, chamado também de Azarias, cujo relato do 
seu reinado encontra-se nos livros de Reis (2 Rs 
14.21,22; 15.1-7) e Crônicas (2 Cr 26.1-23).  
      Segundo o texto sagrado, a grandeza de Uzias 
deveu-se ao fato dele ter norteado os seus caminhos 
segundo os mandamentos do Senhor, e de ter buscado a 
Deus desde o início de seu reinado, que começou 
quando ele tinha dezesseis anos. “E fez o que era reto 
aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera 
Amazias, seu pai. Porque se deu a buscar a Deus nos 
dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus; e, nos dias 
em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar” 2 Cr 
26.4,5. Graças à ajuda divina, Uzias fez grandes obras no 
reino de Judá. Edificou cidades e fortificou outras, investiu 
na agricultura e adequou o exército com armas  

sofisticadas para a época, etc. A Bíblia diz que a 
bênção do Senhor era tão grande sobre Uzias que a 
sua fama ultrapassou fronteiras. “... e voou a sua fama 
até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado 
até que se tornou forte” 2 Cr 26.15. 
       Segundo o cronista inspirado, o grave erro de 
Uzias foi que ele não conseguiu administrar o sucesso, 
a fama, a glória. A vaidade encheu o seu coração e a 
vaidade deu lugar a soberba e ele pecou contra Deus 
numa área extremamente sensível.  Ainda segundo o 
cronista, Uzias se achou no direito de entrar no 
santuário do Senhor e oferecer incenso, uma atividade 
privativa aos sacerdotes filhos de Arão. “Mas, havendo-
se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se 
corromper; e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, 
porque entrou no templo do Senhor para queimar 
incenso no altar do incenso” 2 Cr 26.16. 
      É bom esclarecer que no meio do povo de Deus os 
papéis das três maiores instituições de Israel (profeta, 
sacerdote e rei) estavam bem definidos.  O rei reinava 
sobre o povo segundo a vontade de Deus. Os 
sacerdotes intermediavam entre o povo e Deus 
oferecendo sacrifícios e queimando incenso, e o profeta 
representava Deus diante do povo através do ministério 
da palavra. 
      Uzias, por mais importante e poderoso que fosse, 
não tinha o direito de oferecer incenso ao Senhor. Ele 
entrou numa área que não era de sua competência e 
sim dos sacerdotes. Quando ele foi arguido pelos 
sacerdotes do Senhor ficou indignado, e por causa 
disso Deus o feriu com uma lepra que repentinamente 
brotou em sua testa, e leproso saiu da casa do Senhor, 
e por ser leproso ficou morando só e o reino passou a 
ser administrado por seu filho Jotão. 
      Olhando para o episódio da vida de Uzias devemos 
ficar alerta para que nunca a vaidade e a soberba 
encham o nosso coração, pois isto acontecendo, o que 
é pecado, venha a provocar o fracasso de nossas 
vidas, pois a Escritura diz que “a soberba precede a 
ruína, e a altivez de espírito precede a queda” (Pv 

16.18).                Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 DINÂMICA DA IGREJA 
Domingo: 09h – Escola Dominical/10h30m – Culto 
Devocional/18h – Culto Vespertino  (1º domingo  – Ceia do 
Senhor); Terça–Feira: 19h30m – Culto de Oração; Quarta–
Feira: 15h – Culto da Hora Nona/19h30m – Ensaio do Conj. 
Ebenézer; Quinta-Feira: 19h30m – Culto de Estudo 
Bíblico/20h15m – Assembleia da Igreja (3ª quinta-feira de dois 
em dois meses); Sexta-Feira: 19h30m – Culto nos Lares 
(uma vez por mês)/19h30m – Culto de Evangelização 
(quinzenal); Sábado: 19h30m  – Ensaio do Conjunto Coral; 
19h30m – Culto dos Jovens   (Culto Matutino: Seg a Sex – 
07h30m às 08h30m) (1ª Semana do mês – Culto de oração de 
segunda a sexta) 

CALENDÁRIO DE EVENTOS Agosto/Setembro 
11/08  - Reunião de Lideranças; 12/08 – Dia dos Pais; 18/08 – 
Avanço Evangelístico Rota do Sol; 18,19/08 – Aniversário da 
Rota do Sol; 19/08 – Dia do Congregacionalismo; 19/08 – Dia da 
EBD; 19/08 – Aniversário Conjunto Coral; 23 à 26/08 – 
Congresso DAC ALIANÇA (Brasília); 25/08 – Aniversário da 
ALIANÇA; 26/08 – Aniversário do Pastorado. 01/09 – Avanço 
Missionário José Américo; 01,02/09 – Aniversário Congregação 
José Américo; 02/09 – Dia do Seminarista; 07,08 -  Congresso 
Deptº Homens (Alhandra/PB); 07,08 – Acampamento dos Jovens 
da Igreja; 13 a 16/09 – Aniversário da Igreja; 27/09 – Dia do 
Ancião; 29,30 – Aniversário Deptº de Homens da Igreja   

                 
               ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 

 
02-Gilma (Valentina); 03-Virgílio de Araújo (Valentina); 
04-Marlene Soares; 05-Mª Nazaré; 05-Presb. Saul dos 
Santos (E. Sátyro); 06-Luciano Ferreira; 07-Anália 
Mendes (R. do Sol); 07-Ubiranildo Lilo (E. Sátyro); 08-
Mª Alice; 09-Fabiano Nóbrega Jr.; 11-Rosimayry Brito; 
15-Severina Ferreira; 15-Paula Francinete; 16-Murilo 
Pedro; 18-Vitor (Valentina); 20-Emira Lúcia 
(Valentina); 20-Otília de Araújo; 20-Paulina  Cadó; 21-
Beatriz Lima (E. Sátyro); 23-Elias Amorim (Valentina); 
23-Pr. André Rogério (Valentina); 24- Pr. Jedaias 
Rodrigues; 25-Franciete Elita (E. Sátyro); 25-Jurilene 
Santiago (E. Sátyro); 27- Ivan Batista; 27-Lohanna Clara 
(filha de Elma); 29-Josenildo Silva; 29-Letícia 
Morais(Valentina); 30-Edinalva Fernandes; 30-Joceliana 
da Silva(Valentina); 31-Mª das Neves; 31-Makoby 
Lopes. 

 



 

            

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

05 – Pr. Eudes; 12 – Pr. Cícero;  
19 – Pr. Eudes; 26 – Pr. Walter   

CULTO DEVOCIONAL 
05 – Diác. Gilson; 12 – Diác. Junior;  

19 – Evalda Yamaguchi; 26 – Neuzinha   
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

01 – Iza Maria; 08 – Marlene; 15 – Miss. Liliane;  
22 – Marlene; 29 – Miss. Francisca 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Meireles (01,15,29) Antônio João (08,22) 
 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

Dirigentes: 02 – Diác. Meireles; 09 – Diác. Bosco;  
16 – Diác. Antônio João; 23 – Diác. Davi;  

30 – Diác. Josenilton 
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  

CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
04 – Presb. Lucine; 11 – Miss. Liliane;  

18 – Diác. Junior; 25 – Pr. Walter 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

05 – Pr. Cícero; 12 – Pr. André;  
19 – Pr. Jedaías; 26 – Presb. Enoaldo   

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
05 – Pr. Walter; 12 – Diác. Junior;  

19 – Pr. Cícero; 26 – Pr. André   
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

05 – Diác. Junior; 12 – Pr. Jedaías;  
19 – Pr. Walter; 26 – Pr. Cícero   

        CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
05 – B.T. Samuel; 12 – Presb. Inaldo;  
19 – Presb. Lucine; 26 – B.T. Samuel   

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
01 – Pr. Cícero; 08 – Diác. Junior; 15 – Presb Saul; 

22 – Pr. Walter; 29 – Presb. Lucine 
SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

    
 
 

CASAMENTO: casaram-se, na sexta-feira passada, os 
jovens Murilo Pedro e Amanda, ambos de nossa Igreja. A 
cerimônia de casamento foi oficiada pelo Pastor da Igreja 
e a parte social foi realizada na residência do Presbítero 
Evandro José, tio de Amanda. Parabenizamos o jovem 
casal e desejamos muitas bênçãos de Deus sobre ele. 
ALISSON CIRURGIADO: Alisson filho da nossa irmã 
Graça Alcântara foi cirurgiado, passou uns dia no Hospital 
Samaritano e encontra-se convalescendo em sua casa. 
Oremos por ele para que Deus lhe restaure a saúde. 
RETORNO DE LUCINE: o presbítero Lucine Akihiro e sua 
família retornaram na terça-feira passada da viagem que 
fizeram a Porto Velho/RO. Damos as boas à família 
Yamaguchi. Na próxima terça-feira, no culto de oração,  o 
casal fará um breve um relato da viagem. 
REUNIÃO DE LIDERANÇAS: no sábado dia 11/08, a 
partir das 09h, teremos a nossa reunião de liderança 
prevista para o início do mês em curso e que foi adiada.  
Para essa reunião estão sendo convidados todos os 
pastores da Igreja, os Presbíteros, os Diáconos, os 
dirigentes das Congregações e as missionárias. O Pastor 
Walter Moura nos trará uma reflexão sobre o privilegio de 
servir ao Senhor em ministérios definidos. Após a reunião 
almoçaremos juntos nas dependências da Igreja. 
ESTUDO BÍBLICO: iniciamos, no culto de estudo bíblico 
das quintas-feiras, o estudo da primeira carta de Paulo 
aos Coríntios. Fizemos inicialmente o relato da fundação 
da Igreja de Corinto, conforme encontrado em Atos 18, 
visando fornecer um contexto da vida daquela 
comunidade evangélica a fim de facilitar a compreensão 
dos irmãos. O estudo dessa carta faz-se necessário 
porque nela temos identificados a maioria dos problemas 
enfrentados pelas igrejas da atualidade. Aproveite a 
oportunidade que Deus lhe está dando e venha estudar 
conosco a Palavra de Deus. Traga a Bíblia, uma 
esferográfica e um caderno para anotações.    
                                                         
                               @@@@@@   

OUÇA O PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL,  
RÁDIO COMUNITÁRIA CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 
ORE POR ELE, E INTERAJA COM O PROGRAMA 

ATRAVÉS DO  FONE: 3242.5190 

 
 

SEMANA DE ORAÇÃO (06 a 10/08): Dirigentes: Seg – 
DAUC; Ter – Pastor Eudes; Qua – DLOV; Qui – DHEC; 
Sex – DMOC. A preleção bíblica de 15 a 20 minutos ficará 
a cargo da direção de cada Departamento. 
CALENDÁRIO DE EVENTOS (EVENTOS AGOSTO): 
11/08 – Reunião de lideranças 12/08 – Dia dos Pais; 
18/08 – Avanço Evangelístico Rota do Sol; 18,19/08 – 
Aniversário da Rota do Sol; 19/08 – Dia do 
Congregacionalismo; 19/08 – Dia da EBD; 19/08 – 
Aniversário Conjunto Coral; 23 à 26/08 – Congresso DAC 
ALIANÇA (Brasília); 25/08 – Aniversário da ALIANÇA; 
26/08 – Aniversário do Pastorado. 
ORAÇÃO PELOS ENFERMOS: não nos esqueçamos de 
orar a Deus em favor dos irmãos que estão enfrentando 
enfermidades, dentre eles Maria Vicência, Josefa de 
Aquino, Rebeca filha de Valdenor, Maria José esposa de 
Enoque, Fátima esposa de Euclides, Presb. Adelson e 
Maria Guedes. “Orai uns pelos outros para que sareis”. 
SITE DA III IEC/JPA (I): o site de nossa igreja na Internet 
está sendo expressivamente visitado. Nele estamos 
veiculando as mensagens pregadas aos domingos, o 
boletim dominical da igreja, noticias da igreja sofredora e 
do mundo evangélico além de outras informações 
preciosas para a vida dos crentes em Cristo. Ainda no site 
você encontrará apostilas sobre instruções básicas para 
os iniciantes na fé, e sobre a doutrina cristã (Uma visão 
panorâmica da Teologia Sistemática), ambas de autoria 
do Pastor da Igreja, além de muitos artigos interessantes. 
Visitem-nos no endereço WWW.3iec.com.br 

ESCALA DE DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 
Hoje à noite – Demétryo/Bosco 

Ter – Davi; Qui – Euclides; Sáb – Léo 
 

ESCALA DE CONJUNTOS  
05 – Getsêmani e Coral; 12 – Kadoshi e 

Ebenézer; 19 – Kyrios e Coral; 26 – Shekinah e 
Ebenézer 

 

 
 

 VISITANTE SEJA BEM VINDO! 
 

A lei do Senhor é 

perfeita, e refrigera a 

alma. 

“Prega a Palavra, insta, 
quer seja oportuno, quer  

não...” 2 Tm 4.2 

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

