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A preciosidade do culto 
     No domingo passado tivemos o privilegio de 

pregar a Palavra de Deus no culto de nossa Igreja. 

Falamos no culto sobre A Preciosidade do Culto. Na 

introdução do sermão, depois de falarmos de 

forma abreviada sobre a história do culto conforme 

relato bíblico, falamos que a nossa Igreja 

determinou separar alguns dias da semana para 

celebrar culto a Deus. Dissemos que dissemos a 

Deus, através de nossa programação, que iríamos 

nos reunir nesses dias para adorar ao Deus Todo 

Poderoso, e que Deus levou isso a sério. 

Desenvolvemos o assunto através de cinco tópicos.  

     No primeiro tópico dissemos que o culto é 

precioso por causa do seu objeto, Deus. Mostramos 

através de diversos versículos da Bíblia que o único 

objeto de adoração é o Deus verdadeiro, Criador, 

Redentor e Senhor do universo. Dentre os 

versículos citados transcrevemos o seguinte: 

“Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e 

poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua 

vontade são e foram criadas” Ap 4.11.  

    Em seguida dissemos que o culto é precioso 

porque é um mandado de Deus para os homens, 

especialmente para os redimidos. Dentre os 

versículos citados transcrevemos este: “E vi outro 

anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho 

eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a 

terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, 

dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe 

glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai 

aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes 

das águas” Ap 14.6,7. Nesse item enfatizamos que 

o culto deve ser prestado a Deus de forma 

obrigatória pelos homens. Dissemos que por causa 

da negligência em cultuar a Deus, Ele entregou 

os homens aos ditames do seu coração 

depravado, para desonrar os seus corpos, 

cometendo toda espécie de torpeza e 

imoralidade, conforme o texto de Rm 1.18-28. 
     Depois dissemos que o culto é precioso 

porque atende as necessidades da alma do 

homem. Nesse item enfatizamos que o homem 

foi feito a imagem e semelhança de Deus, e que 

Deus soprou em suas narinas o folego de vida e 

ele tornou-se alma vivente. Dissemos também 

que o homem não é só composto de corpo e sim 

também de alma ou espírito e que essa alma se 

alimenta de Deus, de sua Palavra. Citamos 

alguns versículos sobre o assunto dentre eles, o 

seguinte: “Ele, porém, respondendo, disse: Está 

escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de 

toda a palavra que sai da boca de Deus” Mt 4.4. 
      No quarto tópico dissemos que o culto é 

precioso por causa da presença de Deus nele. 

Explorando esse tópico dissemos que todo crente 

genuíno tem a presença de Deus em sua vida, 

através do Espírito Santo que nele habita. 

Dissemos ainda que Jesus prometeu está 

presente de uma maneira especial quando a 

comunidade se reúne para adorar a Deus. 

Citamos aquele famoso texto encontrado no 

Evangelho de Mateus 18.20: “Porque onde 

estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí 

estou eu no meio deles“.  

     Finalmente dissemos que o culto é precioso 

porque Deus dispensa uma benção especial 

quando se adora a Ele em espirito e em verdade. 

Citamos alguns versículos da Bíblia que 

consolidam o assunto dentre eles, o seguinte: “E, 

tendo eles orado, moveu-se o lugar em que 

estavam reunidos; e todos foram cheios do 

Espírito Santo e anunciavam com ousadia a 

palavra de Deus” At 4.31. 

     Concluindo o sermão, dissemos aos presentes 

que se o culto é precioso conforme explicitado 

acima, ele deve merecer, por parte de todos,  

uma atenção toda especial, frequentando-os 

assiduamente.       Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

 

 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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); 08-Mª Alice; 09-Fabiano Nóbrega Jr.; 11-Rosimayry 
Brito;  15-Severina Ferreira; 15-Paula Francinete; 16-Murilo 
Pedro; 17-Iasmin Marinho; 18-Vitor (Valentina); 20-Emira 
Lúcia (Valentina); 20-Otília de Araújo; 21-Beatriz Lima; 23-
Murilo de Souza; 23-Elias Amorim (Valentina); 23-Pr. André 
Rogério (Valentina); 24- Pr. Jedaias Rodrigues; 27- Ivan 
Batista; 27-Lohanna Clara (filha de Elma); 29-Josenildo 
Silva; 29-Letícia Morais(Valentina); 29-Matheus Henrique; 
30-Joceliana da Silva(Valentina); 31-Mª das Neves; 31-
Makoby Lopes. 
    CALENDÁRIO DE EVENTOS (AGO/SET) 

05/08 – Aniversário Círculo de Oração (Hora Nona); 11/08 – 
Dia dos Pais; 18/08 – Aniversário DAC ALIANÇA; 24/08 – 
Avanço Evangelístico Rota do Sol; 24,25/08 -  Aniversário 
Congregação Rota do Sol; 25/08 – Dia do 
Congregacionalismo (19); 25/08 – Dia da Escola Bíblica 
Dominical (19); 25 – Aniversário do Pastorado (21); 31/08 – 
Aniversário da ALIANÇA. 01/09 – Dia do Seminarista; 06 a 
08/09 – Congresso Distrital DAC (1ª RA) – Conde; 07/09 – 
Encontro Deptºs  Homens (GBI); 12 a 15/09 -  Aniversário da 
Igreja; 14/09 -  Avanço Missionário Geisel; 21,22/09 - 
Aniversário Cong. Valentina; 21,22/09 – Acampamento dos 
Jovens; 27/09 – Dia do Ancião; 28/09 – Avanço Missionário 
José Américo; 28,29/09 – Aniversário Congregação José 
Américo. 29/09 – Aniversário do Getsêmani.   

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL  

RÁDIO COMUNITÁRIA CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 
QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 

FONE CONTATO: 3242.2131; 3242.5190 
www.cruzdasarmasfm.com.br  

MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos por missões, pela 

saúde dos enfermos, pelos pastores, pelos oficiais, 

pelas congregações, pelos departamentos, pelas 

famílias, pela Pátria e pela ALIANÇA. 

 

 
 

ANIVERSÁRIO DO CÍRCULO DE ORAÇÃO 

SEGUNDA-FEIRA DIA 05/08/13 

“Dai ao Senhor a glória devida 

ao seu nome; trazei oferendas, e 

entrai nos seus átrios” Sl 96.8  

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


 

            

   ESCALA DE OBREIROS (AGO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
04 – (D) Pr. Eudes;  (P) Pr. André 

11 – (D) Pr. Jedaías; (P) Miss. Liliane 
18 – (D) Pb. Evandro; (P) Pr. Eudes 
25 – (D) Pb. Genison; (P) Pr. Walter         

CULTO DEVOCIONAL 
04 – Murilo Pedro; 11 – André Augusto;  
18 – Miss. Maria Eliane; 25 – Claudiane 

CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
(Responsabilidade Pr. Walter) 

CULTO DA HORA NONA (SEG) 
05 – Miss. Josélia; 12 - Miss. Liliane;  

19 – Marlene; 26 – Iza Maria 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

 Bosco (05,19); Meireles (12,26)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
15 – Henery; 22 – Fabiano; 29 - Bruno  

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

04 – Pr. Jedaías; 11 – Josias Junior;  
18 – Pr. Walter; 25 – Pb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
04 – Pr. Walter; 11 – Pb. Silas;  

18 – Pr. Jedaías; 25 – Pb. Emanuel 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

10 - Fabiano; 17 – Josias;  
24 – Dc. Gilson; 31 – Miss. Liliane 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
04 – Dc. Gilson; 11 – Pb. Saul;  

18 – Miss. Liliane; 25 – Pr. Jedaías 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
04 – Pr. André; 11 – B.T. Samuel;  

18 – André Augusto; 25 – Pb. Emanuel 
SERVI AO SENHOR COM ALEGRAI 

 
LEGENDA: (D) – Dirigente; (P) - Preletor  

 
          

 

 

 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite, em culto solene, 

iremos celebrar a Ceia do Senhor. Conclamamos a 

todos os irmãos a subirem a Casa do Senhor para 

essa grande celebração. O Senhor Jesus ordenou que 

a sua igreja se reunisse periodicamente para celebrar 

a Ceia. A Ceia é o grande símbolo memorial da morte 

redentora de Jesus na Cruz do Calvário. “Fazei isto em 

memoria de mim”, disse Ele. Assim sendo, subamos 

juntos para celebrarmos a Ceia com um coração 

agradecido a Deus por tão grande salvação. 

ANIVERSÁRIO DO CIRCULO DE ORAÇÃO (05/08): 

amanhã iremos nos reunir no horário das 14h às 17h 

para celebrarmos ao Senhor pelo aniversário do nosso 

abençoado e abençoador Círculo de Oração. Nesse dia 

e horário teremos uma programação especial na 

Igreja. Estará ministrando a Palavra de Deus a Miss. 

Josélia. Nesse culto o Conjunto Ebenézer louvará a 

Deus. Convidamos aos irmãos para esse evento. 

DIREÇÃO DOS CULTOS DAS QUINTAS-FEIRAS AGOSTO: 

no mês de agosto os jovens identificados na escala de 

obreiros irão dirigir os cultos. O culto começará as 

19h30m e a palavra deve ser passada para o Pastor 

da Igreja para o estudo bíblico às 20h. Nos trinta 

minutos disponíveis para os dirigentes eles devem, 

após da abertura do  trabalho com uma oração, cantar 

com a Igreja um hino dos Salmos e Hinos, ler um 

salmo e convocar três irmãos da Igreja para, 

respectivamente, fazer oração pela igreja, pelas 

famílias e pela cura das enfermidades. 

CASAMENTO: casaram-se no dia 24/07/13, em 

Sapé/PB, os jovens Jairo Martins e Gilmara. Jairo é 

filho do Diác. Francisco Martins que serve ao Senhor 

na Congregação do José Américo. O casal irá residir no 

Condomínio Verde Vale, no Geisel. Parabenizamos ao 

jovem casal pelo casamento e desejamos muitas 

bênçãos dos Céus sobre ele.   

              

 

 

SEMANA DE ORAÇÃO (05 a 09): de amanhã até sexta-

feira iremos realizar a nossa abençoada e abençoadora 

semana de oração. Teremos culto no horário das 

19h30m às 21h em todos os dias da semana, exceto 

amanhã quando teremos a segunda-feira de oração 

junto com Circulo de Oração da Igreja, que está 

aniversariando nesse dia. Assim sendo, amanhã o culto 

de oração se realizará à tarde no horário das 14h às 

17h.  Dirigentes dos cultos da Semana de Oração: Seg -  

– Círculo de Oração; Ter – Pastor Eudes; Qua – Pb. 

Evandro; Qui – Pb. Genison: Sex – Dc. Antônio João. 

CASA DA ACOLHIDA (ARRECADAÇÃO ROUPAS USADAS):  

verificamos uma grande necessidade de roupas por 

parte das pessoas que se encontram na casa da 

acolhida. Dessa forma, a SEMI está iniciando uma 

campanha de arrecadação de roupas usadas em bom 

estado de conservação para que nossa Igreja possa doá-

las a essas pessoas que tanto necessitam. Atualmente, 

na Casa de Acolhida encontram-se cerca de 40 adultos, 

entre homens e mulheres. Solicitamos aos irmãos que 

procurem Bruno, Stefanie ou Pr. Jedaías para fazer sua 

doação, se possível até o dia 17/08, pois queremos 

fazer a entrega na Casa da Acolhida ainda neste mês. 

SORTEIO DE MOTO: visando ampliar uma área para as 

crianças na Congregação do Valentina o Diác. Severino 

doou uma moto nova Honda Pop 100, emplacada, com 

capacete, para ser sorteada. O valor da cartela é R$ 

10,00. Se todas as cartelas forem vendidas a tempo, o 

sorteio será realizado no dia 07/09/13. Procurem o 

Presb. Evandro para aquisição da cartela. 

     PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

07 – Pr. Jedaías; 14 -  B.T. Samuel; 
21 – Miss. Liliane; 28 – Pr. Walter 
ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje – Euclides/Davi 
Ter – Marçal; Qui – Antônio João; Sáb – Léo 

 

  

 


