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Celebrando a Deus de forma organizada 
       O homem foi criado por Deus para viver para a 

Sua glória e para o Seu louvor. Para que isso fosse 

possível Deus fez o homem conforme a Sua 

imagem e semelhança, para que ele pudesse se 

relacionar com a Deidade de uma forma cultual, 

que Lhe fosse agradável.  

     Com a entrada do pecado no mundo, a Imago 

Dei (imagem de Deus) no homem foi deteriorada, 

mas não destruída totalmente. É por isso que 

vemos na História, as manifestações cultuais do 

homem em todas as culturas mesmo que, na 

grande maioria dos casos, equivocadas. 

     Graciosamente, Deus em Cristo está 

reconstruindo no homem crente essa imagem, até 

chegar a sua plenitude, para que o homem possa 

fazer aquilo para o qual foi criado, viver para a 

glória de Deus. 

     Quando se estar em Cristo, ou seja, nascido de 

novo, é que se tem condições de se viver para a 

glória de Deus e, consequente, de ser um adorador, 

que adora a Deus em espírito e em verdade. 

     O homem crente foi chamado por Deus para ser, 

antes de tudo, um adorador. Também é propósito 

do Senhor que os adoradores individuais se juntem 

e se organizem em Igreja, para que o propósito 

primeiro do Seu programa, que é a adoração (os 

outros são: edificação, proclamação e 

beneficência), seja realizado de forma comunitária.  

     Dentro das comunidades locais, é da intenção 

de Deus que aqueles a quem Ele deu dons 

específicos (vocalistas e instrumentistas) se 

organizem para que, de forma harmoniosa,  

(conjuntos musicais e instrumentais) seja o nome 

do Senhor celebrado através de cânticos. 

     A organização de conjuntos musicais e 

instrumentais remonta a época do Rei Davi, que 

era poeta, instrumentista e cantor. Davi, pela 

orientação do Espírito, entendeu que o grande 

Deus não só deveria ser celebrado por solistas, 

mas também por conjuntos organizados. Ainda 

pelo Espírito, Davi escolheu três homens 

extremamente capacitados nessa área: Hemã, 

Jedutum e Asafe. Esses homens eram levitas e 

tiveram o privilegio de ter os seus filhos 

envolvidos nesse grandioso ministério, de 

celebrar ao Senhor com cânticos acompanhados 

de instrumentos. “E Davi, juntamente com os 

capitães do exército, separou para o ministério os 

filhos de Asafe, e de Hemã, e de Jedutum, para 

profetizarem com harpas, e com alaúdes, e com 

saltérios;...” 1 Cr 25.1. “Todos estes estavam ao 

lado de seu pai para o canto da Casa do Senhor, 

com saltérios, e alaúdes e harpas, para o 

ministério da Casa de Deus; e, ao lado do rei, 

Asafe, e Jedutum, e Hemã” 1 Cr 25.6.  

    Antes da época de Davi, encontramos na Bíblia 

a primeira manifestação de louvor a Deus por um 

grupo de pessoas, que foi a feita por Miriam, 

irmã de Moisés, que juntou algumas mulheres e 

com tamboris e cânticos louvou a Deus pela 

vitória dada a Israel, após a passagem do Mar 

Vermelho. 

    Um dos nossos conjuntos, o Getsêmani, está 

hoje celebrando ao Senhor pela sua organização 

que aconteceu há dois anos. Esse conjunto é 

liderado pelo irmão André Fragoso.  

     O Getsêmani tem sido uma benção no 

ministério da III IEC/JPA, e tem sempre se 

apresentado na casa do Senhor, conforme escala 

do Departamento de Louvor, com qualidade. Não 

temos dúvidas de que Deus tem sido glorificado 

e a Igreja edificada com as apresentações desse 

conjunto.  

     Parabenizamos ao Getsêmani e rogamos 

sobre ele as inumeráveis bênçãos de Deus. 

                        Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  
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 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); 19h30m – Culto de Celebração ao Senhor (última 
sexta-feira de cada mês – DAUC/DHEC); Sábado: 16h – 
Ensaio do Conjunto Coral; 19h30m – Culto dos Jovens   (Culto 
Matutino: Todos os dias – 07h30m às 08h30m) (1ª Semana do 
mês – Culto de oração de segunda a sexta) 

CALENDÁRIO DE EVENTOS Fevereiro/Março 
12/02 – Aniversário do Getsêmani; 18 a 21/02 – Retiro Espiritual; 
29/02 – Aniversário do Círculo de Oração. 09/03 – Dia 
Internacional da Mulher; 11/03 – Domingo Missionário; 24/03 – 
Avanço Missionário Ernani Sátiro. 

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 

01 – Bianca Paredes (Valentina); 02 – André Fragoso; 04 – 

Presb. Genison Brito; 05 – Ana Maria da Costa (Rota do Sol); 

06 – Elma Araújo Monteiro; 07 – Tatiane Cristine (Valentina); 

08 – Mª José Diniz Oliveira; 09 – Henery Medeiros; 10 – Israel 

Fernandes Mello; 11 – Jadson O. Costa; 11 – Raiany Cynthya 

Brito (Valentina); 13 – Maria do Socorro Silva; 13 – Dandara 

Raquel; 15 – Erick Eduardo; 16 – Auzeni da Silva Lima; 18 -  

Valdilene Albuquerque (Valentina); 18 – Camila Yasmin 

(Valentina); 19 – Mário Lopes Figueiredo; 21 – Rebeca Brito 

Almeida; 21 – Eva Leite (Valentina); 22 – José Bruno 

Nascimento; 24 – Danilo José Rocha; 24 – Dara Karolynne 

Andrade; 25 – Gerlane Lima Araújo; 25 Edmilson Marinho da 

Silva (Rota do Sol);  27 – Adriana Meireles;  27 – Waldemar 

Fábio Arruda; 28 – Elza Helena Araújo.   

PARABÉNS ANIVERSARIANTES! 

VÍDEOS DOS CULTOS: as mensagens pregadas no 
culto dos domingos à noite estão sendo postadas no 
site da nossa Igreja WWW.3iec.com.br. 
CAMPANHA CLIMATIZAÇÃO TEMPLO: estamos 

retomando a campanha para arrecadação dos 

recursos necessários a fim de adquirirmos as 

máquinas de ar condicionado para a climatização do 

templo. Contamos com a colaboração de todos! 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL PERIODO CARNAVAL: 
CULTOS: SAB (MOCIDADE); DOM (MANHÃ E NOITE); SEG 
(MANHÃ) E TER (NOITE). ALMOÇO DOMINGO PELA MANHÃ. 
PRELETORES: PR. RICARDO (BETEL), PR. SÉRGIO PAULO 
(1ª IEC/JPA), PR. MARCELO DUARTE (1ª IEC/JPA). TER 
NOITE – GRANDE CULTO DE ORAÇÃO. PRESTIGIEM! 
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PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
12 – Pr. Zélio Gonçalves;  

19 – Pr. Ricardo; 26 – Pr. Cícero 
CULTO DEVOCIONAL 

12 – Fca. Angelita; 26 – Presb. Evandro 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

15 – Pr. Eudes; 22 – Pr. Cícero; 29 - Marlene  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Meireles (15,29); Antônio João (22)   
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

Dirigentes:  
16 – Diác. Valdenor; 23 - Diác. Josenilton.  
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  

CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
18 – Bel. Teol. Samuel; 25 – Miss. Eliane 

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

 Ter – Davi; Qui – Valdenor; Sáb – Josenilton  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

12 – B.T. Samuel; 26 – Pr. Walter 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

12 – Diác. Lucine; 26 – Pr. André 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

18 – Presb. Saul/Maria da Luz 
25 – Maria da Luz/Diác. Gilson 

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 
12 – Pr. Cícero; 26 – Pb. Saul 

    CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (SEX)  
17 – Presb. Inaldo/Diác. Francisco 

24 – B.T. Samuel/Presb. Múcio  
CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

12 – Pb. Inaldo; 26 – B.T. Samuel 
######### 

ESCALA CONJUNTOS (12/02/12 - HOJE) 
GETSÊMANI e EBENÉZER 

ELEIÇÃO DE PASTOR E PRESBÍTEROS: O Conselho 
Eclesiástico da Igreja aprovou a indicação dos irmãos Pr. 
Walter Moura (Pastor Auxiliar), Lucine Yamaguchi 
(Presbítero) e Silas França (Presbítero), para se 
submeterem a eleição da Igreja, que será realizada no final 
do próximo mês. Pedimos as orações dos irmãos para que 
Deus manifeste a sua vontade na vida desses amados.           

 

 
     

ANIVERSÁRIO DO CONJUNTO GETSÊMANI: hoje à 
noite iremos celebrar ao Senhor oferecendo o culto em 
gratidão a Deus pelo segundo ano de organização do 
Conjunto Getsêmani, que está sob a coordenação do 
irmão André Fragoso. O tema da festividade de 
aniversário é: Quando Deus encontra um verdadeiro 
adorador, baseado em Jo 4.23: “Mas a hora vem, e agora 
é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em 
espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que 
assim o adorem”.  O pregador da festividade de 
aniversário é o pastor Zélio Gonçalves, do Betel 
Brasileiro. 
ANVIERSÁRIOS DE PRESBITEROS: os presbíteros 
Aureliano Medeiros (11/01), Enoaldo José (21/01) e 
Genison Brito (04/02) que fazem parte do quadro efetivo 
de oficiais da Igreja aniversariaram recentemente. 
Também o Presbítero Múcio Araújo aniversariou no mês 
passado (27/01). Parabenizamos a esses amados irmãos 
que são colunas da Igreja e têm sido instrumentos de 
Deus para a manutenção e desenvolvimento da obra do 
Senhor através do ministério da III IEC/JPA. 
ORAÇÃO PELOS ENFERMOS: não nos esqueçamos de 
orar a Deus em favor dos irmãos que enfrentam 
enfermidades, dentre eles Josefa de Aquino, Enoque 
Monteiro, Maria José esposa de Enoque, Pr. Eudes, 
Fátima esposa de Euclides, Presb. Adelson e Maria 
Guedes. “Orai uns pelos outros para que sareis”. 
PRESB. ADELSON: o estado de saúde de Adelson está 
cada dia se apresentando melhor. Ele se encontra em 
casa convalescendo e pode ser visitado, de preferência à 
tarde, a partir das 15h. Lembramos aos irmãos o cuidado 
que deve ser feito quando em visitação a enfermos (Não 
demorar muito, não falar de doença, levar uma palavra de 
ânimo, ler a Bíblia e fazer uma oração). 
AVISOS AOS TESOUREIROS: pedimos aos tesoureiros 
dos diversos departamentos e congregações da Igreja 
que agilizar a confecção dos caixas setoriais, por mês, 
para que os apresentemos na próxima assembleia da 
Igreja, que será realizada em março. Os relatórios devem 
ser entregues ao Pastor da Igreja. 
AVISO AOS CONTRIBUINTES (DIZIMISTAS E 
OFERTANTES): coloquem nome, data e valor da 
contribuição no envelope, para facilitar a contabilização.  
 
 

MÃES INTERCESSORAS: nas quartas-feiras, no horário 
das 19h as 19h30m, as mães da Igreja estão se reunindo 
para um momento de oração pelas suas famílias e 
também clamando a Deus pelas famílias da Igreja. A 
direção desses cultos é de responsabilidade das irmãs 
Adeilda e Lúcia Diniz, pela ordem. 
NÚCLEO DE VISITAÇÃO AUXILIADORA: as irmãs 
Josefa Porfírio, Adeilda Meireles e Carmelita, pela ordem, 
foram designadas pela diretora do DAUC como as líderes 
do Núcleo de Visitação do Deptº de Auxiliadoras (DAUC). 
As irmãs interessadas nesse ministério procurem as 
líderes designadas. Dia de visitação: às segundas feiras, 
a partir das 15h. 
CAMPANHA DOE UMA BÍBLIA: o DMIS adquiriu 
cinquenta Bíblias para serem distribuídas com aquelas 
pessoas que estão sendo evangelizadas pela ação 
missionária da Igreja. DOE UMA BIBLIA é a campanha 
que foi lançada visando desafiar os irmãos a participarem 
da obra de evangelização feita por nossa Igreja. R$ 5,00, 
é o valor de cada Bíblia. Colaborem!  
PROGRAMAÇÃO IGREJA NO CARNAVAL: Informamos 
a seguir a programação da Igreja no período de Carnaval: 
Sábado a noite – culto da Mocidade. Domingo pela 
manhã, culto. Pregador: Pr. Sérgio Paulo (1ª IEC/JPA). 
Domingo à noite, culto. Pregador: Pr. Ricardo (Betel 
Brasileiro). Segunda feira pela manhã, culto – Pregador: 
Pastor Marcelo Duarte (1ª IEC/JPA). No domingo teremos 
um almoço na Igreja sendo a taxa de R$ 5,00 por pessoa. 
O tema das pregações é: “A DEVOÇÃO A CRISTO  
COMO O SEGREDO DE UMA VIDA ABUNDANTE”, 
baseado em Jo 10.10b. Na terça-feira teremos a noite o 
nosso abençoado e abençoador culto de oração. Em 
todas essas celebrações iremos contar com os conjuntos 
da Igreja: Dom (manhã) – Getsêmani. Dom (noite) – 
Kyrios. Seg - Shekiná. Os cultos pela manhã começarão 
as 09h30m e o do domingo à noite, às 18h. O culto de 
oração da terça feira será no horário habitual (19h30m). 
INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS: no mês de 
março iremos inventariar todos os bens da Igreja que se 
encontram instalados no templo sede e nas 
Congregações.  Responsável: Eudes Junior. 

RETIRO DA ROTA DO SOL – MONTADAS/PB 
Tema: Cristão compromissado, Igreja saudável. 

 
 
 


