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É tempo de reconstrução 
    Por causa dos pecados de Israel os assírios 
devastaram o reino do Norte em 722 a.C. e pelos 
pecados de Judá os babilônicos devastaram o reino 
do Sul em 586 a.C. O profeta Jeremias profetizara 
que o cativeiro babilônico iria durar setenta anos (Jr 
25.11,12). Ao se aproximar do final do cativeiro 
babilônico Deus despertou o profeta Daniel para 
orar por uma obra de reconstrução. “No ano 
primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos 
medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos 
caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, 
entendi pelos livros que o número de anos, de que 
falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam 
de acabar as assolações de Jerusalém, era de 
setenta anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor 
Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e 
pano de saco, e cinza” Dn 9.1-3. 
     Para realizar essa obra de restauração Deus usou 
três homens, a seguir identificados: Zorobabel para 
reconstruir o templo, Neemias para reconstruir os 
muros de Jerusalém e Esdras para restaurar o culto. 
Na obra de reconstrução do templo os profetas 
Ageu e Zacarias tiveram papel preponderante. 
Foram eles que profetizaram em nome do Senhor 
animando os líderes Zorobabel governador e Josué 
sumo sacerdote e ao povo em geral para que 
continuassem a obra de restauração mesmo com a 
oposição dos adversários. 
    Graças à ação poderosa de Deus usando aqueles 
piedosos homens a obra de reconstrução foi  feita 
 
      

  

a contento. É interessante observar que a obra de 
restauração começou com a reconstrução do 
templo, mesmo antes da reconstrução dos 
muros, para que nele fossem realizados os cultos 
a Deus. Primeiro a devoção depois a obrigação? 
       A Igreja é representada como um edifício, 
uma construção. O Senhor da Igreja, Jesus Cristo, 
está realizando uma obra de edificação continua 
agregando novas pedras vivas a essa construção 
(Jo 10.16) e também promovendo o seu 
crescimento espiritual. “Assim... sois... 
concidadãos dos Santos e da família de Deus; 
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e 
dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal 
pedra da esquina; no qual todo o edifício, bem 
ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no 
qual também vós juntamente sois edificados para 
morada de Deus no Espírito” Ef 2.19-22. 
     Louvamos a Deus por que Ele vela pelo seu 
povo e está sempre trabalhando em favor dele 
visando uma obra de restauração. Foi assim com 
Israel e Judá no passado e assim será com a Igreja 
que é o Seu povo na atual dispensação. 
     Às vezes, na sua história, as igrejas locais 
enfrentam crises, muitos delas difíceis de serem 
administradas, mas graças a Deus que Ele sempre 
está próximo delas conduzindo os seus em 
constantes triunfos. 
     Enfrentamos recentemente uma tempestade 
violenta que devastou parte da nossa Igreja 
(finanças, membrezia, diretoria de Departamento 
e obra missionária), mas por graça e por 
misericórdia Deus já começou uma obra de 
restauração. O Espirito já começou a operar 
removendo a quem Ele quis remover e já 
começou a soprar sobre a Igreja tirando de 
corações aqueles sentimentos estranhos aos 
ensinamentos da santa Palavra de Deus.  
                            Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

          
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (ABR/MAI) 
13/04 – Confraternização Aniversário Emanuel 

Jebson; 20/04 – Sabadão com Cristo; 21/04 - 

Aniversário Conjunto Ebenézer; 26/04 – Culto 

Especial dos Homens; 27/04 – Avanço 

Evangelístico/Sopão Rota do Sol. 01/05 -  Dia do 

Jovem Congregacional; 12/05 – dia das Mães; 

18,19/05 – Aniversário Núcleo Homens Valentina; 

19/05 – Aniversário Programa A Voz 

Congregacional; 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 ABRIL 

03-Josafá Porfírio, 05-Valdenise Tavares-Nil, 06-

Edith Lopes, 07-Ione Gomes, 08-Michela Adriana, 

08-Zenaide Ferreira, 08-Mizael Meireles, 08-Tânia 

Maria (Valentina), 09-Joseline de Aquino, 09-Warley 

Lamartine, 10-Mª José Costa, 10-Yuri Medeiros (R. 

do Sol), 15-Ana Valéria, 15-Romeu Nunes, 16-Mª das 

Graças (Gal), 16-Josenildo de Holanda (R. do Sol), 

16- Jhenyffer Belmont (filha Gentil), 17-Jonas David, 

18-Ana Cláudia Sousa, 21-Hercília Santos (R. do 

Sol), 22-José Francisco, 23-João Neto, 23-Regina 

Celly (Valentina), 23-Mônica (Valentina), 23-Sérgio 

Pontes (E. Sátiro), 25-Iza Maria, 25-Uziel Ferreira (E. 

Sátiro), 26-Larissa Lopes, 26-Mariana Batista 

(filha/Larissa), 26-Massius Lopes, 27-Izete Tavares e 

30-Diác. David Barcelos. 

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  – Euclides /Davi 

Ter – Davi; Qui – Valdenor; Sáb – Makobi 
 

 
CRONOGRAMA VISITA PASTORAL  

CONGREGAÇÕES:  José Américo – 14/04; Ernani 
Sátiro – 19/05; Rota do Sol – 09/06; Valentina – 14/07.  

 

“Subi o monte, e trazei madeira, e 

edificai a casa; e dela me agradarei 

e eu serei glorificado, diz o Senhor”.  



 

            

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

07 - (D) Pb. Evandro, (P) Pr. Eudes;  
14 – (D) Dc. Valdenor, (P) Pr. Walter 

21 – (D) – Pb. Genison, (P) – Pr. Jedaías 
28 – (D) -  Dc. Junior, (P) – Pr. Eudes   

CULTO DEVOCIONAL 
07 – Iza Maria; 14 – Ms. Aline;  

21 – André Augusto; 28 – Fabiano  
CULTO DA MOCIDADE 

13 – André Augusto;  
20 – Josias Junior; 27 - Ms. Liliane 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
10 - Iza Maria;  

17 – Marlene; 24 – Lúcia Diniz 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Bosco (17); Meireles (10,24)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

11 – (D) Davi; 18 - (D) Bosco;  
25 – (D) Meireles. (P) – Pastor da Igreja  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
07 – Pr. Jedaías; 14 – Pb. Enoaldo;  
21 – Pr. André; 28 – Pb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
07 – Pr. Walter; 14 – Pr. Jedaías;  

21 – Dc. Junior; 28 – Pb. Silas 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

13 – Fabiano;  
20 - Pb. Emanuel; 27 – Maria da Luz 

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 
07 – Pr. André; 14 – Dc. Junior;  
21 – Pr. Walter; 28 – Pb. Saul 

CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
07 - B.T. Samuel; 14 – Pr. Eudes 

21 – Pb. Emanuel; 28 – Pr. André 
LEGENDA – (D) = Dirigente, (P) = Preletor 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite em culto 

solene iremos celebrar a Ceia do Senhor. 

Lembramos aos irmãos que o Senhor Jesus na 

noite em que foi traído, quando estava reunido 

com os seus discípulos, após celebrar a Páscoa 

judaica, instituiu a Ceia Memorial utilizando o 

pão e o vinho que foram utilizados naquela 

festividade israelita. Do pão Jesus disse, depois de 

parti-lo, que ele representava o seu corpo que 

seria partido na cruz (supliciado). Do vinho o 

Senhor disse que aquilo representava o seu 

sangue que seria derramado na cruz para 

remissão dos pecados da igreja. Disse ainda o 

Senhor que a Sua igreja fizesse essa celebração até 

que Ele viesse pela segunda vez. Assim sendo, 

subamos a casa do Senhor para participar dessa 

que é uma das maiores celebrações da Igreja, a 

Ceia do Senhor. “Fazei isto em memoria de mim”.  

ANIVERSÁRIO MINISTÉRIO MISSIONÁRIA 

EDILEUSA: ontem, durante o dia todo, a Catedral 

Evangélica Congregacional de Campina Grande 

celebrou ao Senhor pelos quarenta anos de 

ministério como missionária da irmã Edileusa 

Veras esposa do Reverendo Samuel Dionísio 

pastor daquela igreja.  O casal também ofereceu a 

Deus um culto de gratidão por quarenta anos de 

feliz união conjugal. De nossa igreja foi uma 

caravana liderada pelo DAUC para prestigiar o 

acontecimento, inclusive o Conjunto Ebenézer que 

participou do culto celebrando ao Senhor. 

Parabenizamos a missionária Edileusa bem como 

ao ilustre casal pela passagem dessas tão 

significativas datas. 

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
10 – Pr. Eudes;  

17 – B.T. Samuel; 24 – Pr. Walter 

CULTO DOS HOMENS: na próxima sexta-feira, 

conforme cronograma de reuniões, os homens da 

Igreja sob a orientação do DHEC irão realizar um 

culto  na residência do irmão Sérgio, esposo de Iza 

Maria. Pedimos a todos os homens casados que  

assistem no templo sede que participem desse culto.  

ANIVERSÁRIO NETO FRANCISCA: no próximo 

sábado (13/04), a partir das 15h30m, nas 

dependências de nossa Igreja, o casal Jebson e 

Cláudia estará oferecendo aos familiares e amigos  

um momento de confraternização pelo aniversário 

de primeiro ano de Emanuel Jebson, primeiro filho 

do casal. Emanuel é um dos netos de nossa irmã 

Francisca Angelita membro de nossa Igreja. 

Parabenizamos a Emanuel e família por essa benção 

de Deus. 

SABADÃO COM CRISTO (20/04): alô criançada 

vem aí a programação do Departamento Infantil 

(DINF) de nossa Igreja, o Sabadão com Cristo. 

Pedimos aos pais que se programem  e tragam os 

seus filhos para esse evento. Procurem as diretoras 

do DINF e inscrevam os seus filhos e assim vocês 

estarão investindo na vida espiritual deles.  

ANIVERSÁRIO CONJUNTO EBENEZER: no dia 

21/04/13, tanto pela manhã como pela noite,   

iremos celebrar ao Senhor pelo aniversário do 

Conjunto Ebenézer. Nesses dois cultos pregará a 

Missionária Edileusa Veras, da Catedral Evangélica 

Congregacional de Campina Grande. Oremos por 

esse aniversário para Deus o abençoe em tudo. 
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.  

VISITANTE, SEJA BEM VINDO! 
 

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