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A adoração do agrado de Deus 
     O ministério da Igreja engloba quatro macros 
atividades, a saber: Celebrar cultos a Deus (Adoração); 
promover o crescimento espiritual dos membros através 
do exercício dos dons espirituais e principalmente através 
do ministério da Palavra (Edificação); a proclamação do 
evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo (Proclamação); 
e a assistência aos santos necessitados (Beneficência). 
    Adorar a Deus é um estilo de vida, ou seja, envolve 
toda a vida do cristão, daquele que professa a fé em 
Cristo. Toda a nossa vida deve ser um grande ato de 
adoração a Deus a quem pertencemos por direito de 
criação e também por direito de redenção. 
   Reveste-se de especial importância os momentos que 
paramos de nossos afazeres e adoramos a Deus orando, 
cantando hinos evangélicos, meditando em sua Palavra, 
e praticando alguma boa ação. Ainda se reveste de 
especial atenção àqueles momentos em que nos 
reunimos com os nossos irmãos em Cristo para adorar a 
Deus na beleza de Sua santidade. Nesses momentos, de 
forma organizada, celebramos ao Senhor em nossos 
cultos cantando, orando, contribuindo e ouvindo com 
atenção a ministração da Palavra de Deus.  
   No que se refere, especificamente, a parte em que 
louvamos a Deus, fazemos isso uníssono quando o 
dirigente anuncia um hino para a Igreja apresentar a 
Deus, e cada um canta visando glorificar a Deus, e 
fazemos isso também através de conjuntos devidamente 
organizados.   
      Deus graciosamente dotou a nossa Igreja de diversos 
conjuntos instrumentais e vocais dentre eles o Conjunto 

Coral Filhos do Rei, cuja liderança é do Presb. Evandro 
José (diretor) e de Christyanne Gomes (Regente). 
     Esse precioso conjunto está hoje comemorando 
mais um ano de organização. O Coral Filhos do Rei 
tem sido um importante instrumento usado por Deus 
para a Sua glória e para a edificação da Igreja. 
    Como viver a vida cristã de uma forma que agrade a 
Deus é um constante desafio, esse conjunto, com todos 
os seus componentes, tem esse desafio diante de si, 
pois não podemos servir a Deus de qualquer maneira, 
devido o Deus dos Céus, o nosso Deus ser um Deus 
zeloso, ser um fogo consumidor. 
    É bom lembrar a todos, especialmente aos 
componentes do Conjunto Coral Filhos do Rei, que o 
Deus a quem servimos e a quem pertencemos é um 
Deus vivo, pessoal. Ele, segundo a revelação de sua 
Palavra, tem uma inteligência inigualável, sentimentos 
profundos e vontade soberana. Ele pode se agradar ou 
pode se desagradar daquilo que fazemos para Ele, 
dependendo da intenção de nosso coração e da forma 
como apresentamos as coisas a Deus.  
     É bom que nos conscientizemos que agradamos a 
Deus quando fazemos as coisas de acordo com a sua 
vontade. O objeto da celebração é sempre Deus e não 
o homem. A glória é dele e não do homem, pois Ele 
disse que a Sua glória a outrem não daria (Is 42.8). O 
Salvador disse em cerca ocasião que o Pai estava  
consigo, pois ele fazia sempre o que Lhe era agradável 
(Jo 8.29). 
    Para que sirvamos a Deus de uma forma que Lhe 
seja agradável necessário se faz que vivamos em 
santidade de vida e em comunhão com Ele, pois se o 
que fazemos para Deus não for misturado com fé e 
com santidade de vida não podemos agradá-Lo. No 
Antigo Testamento Deus reclamou de Israel porque 
eles celebravam cultos misturados com a iniquidade, 
chegando ao ponto do Senhor dizer que não tinha 
prazer no que era oferecido pelo seu povo (Is 1.12-14). 
Reflitamos nisso amados!  
      Parabenizamos aos componentes do Coral, e que 

Deus os abençoe em tudo.      Pr. Eudes 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 
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- Pr. Cícero Manuel; 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; 24- Pr. Jedaías 
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 DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 
Hoje à noite – Demétryo/Bosco 

Ter – Davi; Qui – Valdenor; Sáb – Léo 
 

 



 

            

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

19 – Pr. Bartolomeu (1ª IEC/JPA); 26 – Pr. Walter   
CULTO DEVOCIONAL 

26 – Neuzinha   
CULTO DA HORA NONA (QUA) 
 22 – Marlene; 29 – Miss. Francisca 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Bosco (22); Meireles (29) 

 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes:  23 – Diác. Davi; 30 – Diác. Josenilton  

Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 

25 – Pr. Walter 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

19 – Pr. Walter; 26 – Presb. Enoaldo   
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

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

19 – Sem. Jadson; 26 – Pr. Cícero   
        CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

19 – Presb. Lucine; 26 – B.T. Samuel   

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
22 – Pr. Walter; 29 – Presb. Lucine 

@@@@@@@  
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 
@@@@@@ 

MARÍLIA CARIMBOS: adesivos, recortes, 
crachás, faixas, banners, fachadas, chaveiros, 

canetas, calendários, cartões, panfletos e 
talões. 

Contato: marijpcarimbos@gmail.com, 
87874768, 96250951. Prestigiem! 

    
 

ANIVERSÁRIO DO CONJUNTO CORAL: neste 

domingo iremos oferecer ao Senhor nosso Deus 

dois cultos em ação de graças, sendo um pela 

manhã e o outro a noite, em comemoração a mais 

um ano de organização do Coral Filhos do Rei, de 

nossa Igreja. O tema escolhido pela direção do 

Coral é: “Adorando a Deus de uma forma que Lhe 

seja agradável”, baseado em Efésios 5.19, que é o 

lema das festividades: “Falando entre vós com 

salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor 

com hinos e cânticos espirituais”. Nesses cultos 

estarão ministrando a Palavra de Deus os Pastores 

Alcemir Dantas e Bartolomeu Lopes, ambos da 1ª 

IEC/JPA, respectivamente manhã e noite. 

CONGREGAÇÃO EM FESTA: desde o dia de ontem a 

Congregação da Rota do Sol, liderada pelo 

Presbítero Silas França, está em festa celebrando 

ao Senhor. O tema escolhido e que os pregadores 

estão explorando é “Reacendendo a chama do 

amor pela Igreja”, baseado em At 2.44: “Todos os 

que creram estava juntos e tinham tudo em 

comum”. Ontem à tarde tivemos um avanço 

missionário coordenado pelo DMIS com a 

colaboração dos irmãos da Rota do Sol e a noite o 

Pastor Cícero Manuel ministrou a Palavra de Deus. 

Ainda no culto de ontem os conjuntos Ebenézer e 

Kadoshi celebraram ao Senhor com belíssimos 

hinos. Hoje pela manhã pregará a Missionária 

Liliane e a noite o Pastor Jedaías Rodrigues. 

CONGRESSO DE AUXILIADORAS (23 a 26/08): 

nessa data será realizado em Brasília, capital do 

nosso País, o encontro nacional das auxiliadoras de 

nossa Denominação. Daqui de nossa igreja vai um 

expressivo grupo de irmãs. Oremos por esse 

Congresso para que seja uma benção para todas as 

suas participantes. Oremos ainda pelo translado 

dessas irmãs. Algumas vão viajar pela primeira vez 

de avião e surgem aquelas preocupações naturais, 

mas o Senhor está no controle de todas as coisas e 

vai dá tudo certo. 

REUNIÃO DE LIDERANÇAS: no dia 11 deste mês 

realizamos a nossa reunião de lideranças. O Senhor 

em tudo abençoou o evento. Depois da reunião 

almoçamos juntos. O almoço, por sinal de excelente 

qualidade, foi preparado pelas irmãs Iza Maria 

(coordenadora), Célia e Fátima Rodrigues.  

ANIVERSÁRIO PASTOR CICERO: o Pastor Cícero 

Manuel completou na quarta-feira passada mais um 

ano de vida. Parabéns Pastor Cícero! Deus lhe dê 

muitos anos de vida com saúde. 

DIA DO CONGREGACIONALISMO: no próximo domingo 

iremos oferecer a Deus um culto em ação de graças 

pelo Dia do Congregacionalismo (19/08). Esse dia 

relembra o início do trabalho evangélico no Brasil em 

língua portuguesa pelo casal de missionários Robert 

e Sarah Kalley. 

DIA DA ESCOLA BIBLICA DOMINICAL: no próximo 

domingo pela manhã iremos celebrar ao Senhor pelo 

Dia da Escola Bíblica Dominical (19/08). Esse dia 

relembra a primeira escola bíblica dominical 

realizada em língua portuguesa em solo pátrio. 

ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA: a nossa Denominação 

completou no dia 10 de agosto quarenta e cinco anos 

de existência. As igrejas congregacionais da grande 

João Pessoa estarão reunidas para celebrar ao 

Senhor num grande culto de ação de graças que será 

realizado no dia 25 deste mês.  

ANIVERSÁRIO DE PASTORADO: no próximo domingo 

à noite estaremos celebrando ao Senhor pelo oitavo 

ano de pastorado do Pastor Eudes Lopes Cavalcanti a 

frente da III Igreja Evangélica Congregacional de João 

Pessoa. Nesse culto pregará o Pastor Walter Moura 

conforme escala de obreiros. Os Departamentos da 

Igreja terão uma oportunidade no culto. 

OFICIAIS CIRURGIADOS: o Diác. Antônio João fez 

recentemente uma cirurgia de catarata. Também o 

Presb. Genison Brito fez na sexta-feira passada uma 

cirurgia de catarata. Ambos encontram-se 

convalescendo em suas residências. 

LAÉRCIA DINIZ: damos as boas vindas à irmã Laércia 

filha do Presb. José Diniz e Lúcia. Laércia veio de São 

Paulo onde reside para ter o seu neném aqui em João 

Pessoa previsto para a 1ª semana de setembro. 

RAQUEL BEZERRA: a irmã Raquel esposa do Pastor 

Walter também grávida terá o seu neném em 

setembro próximo. Oremos por Raquel e por Laércia 

que terá, cada uma, o seu primeiro filho.    
ESCALA DE CONJUNTOS:     19 – Kyrios e Coral;  

            26 – Shekinah e Ebenézer 

 
  

 

Engrandeceste a tua palavra e o teu 

nome acima de todas as coisas  

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

não...” 2 Tm 4.2 

mailto:marijpcarimbos@gmail.com

