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Louvando a Deus 
    Nós seres humanos fomos criados para viver para 
Deus. Por isso Ele nos fez conforme a Sua imagem e 
semelhança “E criou Deus o homem à sua imagem; 
à imagem de Deus o criou; macho e fêmea os criou” 
Gn 1.27. Na construção dessa imagem (Imago Dei) 
Deus dotou o homem com atributos que o 
distingue do restante da criação: vontade, 
inteligência e emoções, ou seja, faculdades que 
Deus as possui de forma perfeita e plena, e que as 
compartilhou conosco em certa medida, que nos 
tornam capazes de nos relacionarmos com Ele. 
   O pecado deteriorou a imagem de Deus no 
homem, mas não a destruiu, graças a Deus por isso. 
Em Cristo essa imagem está sendo reconstruída, 
mas não só isso, mas também a imagem de Cristo 
estar sendo refletida no cristão. “Mas todos nós, 
com cara descoberta, refletindo, como um espelho, 
a glória do Senhor, somos transformados de glória 
em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito 
do Senhor” 2 Co 3.18. 
   Essa transformação operada pelo Espírito de Deus 
em nossas vidas nos habilita a adorarmos ao Senhor 
de uma forma que Lhe seja agradável, isto quando 
essa adoração é feita em espírito e em verdade.  
   Deus, através de sua Palavra, determinou que os 
que cressem em Cristo se agrupassem e se 
organizassem como igrejas locais para que se 
desincumbissem de quatro grandes propósitos, a 
saber: adoração, edificação, proclamação e 
beneficência. 
    
  

   Quanto à adoração, ou seja, ao culto que se 
deve celebrar a Deus o louvor é uma das suas 
partes componentes. Qualquer liturgia que se 
preze não pode prescindir do louvor a Deus, quer 
através de cânticos congregacionais e/ou através 
de conjuntos que são organizados para celebrar 
ao Senhor, ou através de cantores solo. 
    A nossa igreja tem sido contemplada por Deus 
com alguns conjuntos instrumentais e vocais 
dentre eles o Conjunto Ebenézer que é composto 
só de mulheres, tendo a liderança da irmã 
Adriana Meireles. Esse Conjunto tem sido uma 
benção no ministério da III IEC/JPA, se 
apresentando regularmente nos cultos que  
celebramos ao Senhor nosso Deus. 
   Esse precioso Conjunto teve o seu início em 
2004 sob a liderança do Presb. Franklim José que 
hoje serve ao Senhor na Assembleia de Deus. 
Ainda o Conjunto Ebenézer teve um grande 
impulso sob a liderança do Presb. Adelson 
Alexandre que devido ter infartado não pode 
mais continuar na liderança do mesmo. Deus 
graciosamente levantou a irmã Adriana para 
tomar conta do Conjunto o que ela vem fazendo 
com muita propriedade e graça.  
    Hoje estamos celebrando ao Senhor pelos nove 
anos de existência do Conjunto Ebenézer. Nessa 
celebração estamos oferecendo a Deus dois 
cultos de ações de graças, sendo um pela manhã 
e o outro a noite, em ambos estará pregando a 
Palavra de Deus a Missionária Edileusa Veras 
sobre o tema “Louvando a Deus pela sua 
grandeza”, baseado no Salmo 150.2. 
   Neste dia toda a nossa Igreja se regozija no 
Senhor por mais um ano que Ele graciosamente 
concede ao Conjunto Ebenézer. Rogamos a Deus 
que Ele dê saúde e disposição a essas irmãs para 
que continuem servindo a Deus com alegria.   
                                   Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

          
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (ABR/MAI) 
21/04 - Aniversário Conj. Ebenézer; 26/04 – Culto 

Especial dos Homens; 28/04 – Avanço 

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

Jovem Congregacional; 01/05 – 1º Aniversário 

Programa a Voz Congregacional; 04/05 - Encontro de 

Casais Jovens; 12/05 – Dia das Mães; 18,19/05 – 

Aniversário Núcleo Homens Valentina; 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 – Gilson /Euclides 

Ter – Davi; Qui – Valdenor; Sáb – Makobi 
 

 
 
CRONOGRAMA VISITA PASTORAL  

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

 

“Bom é louvar ao Senhor, e 

cantar louvores ao teu nome, ó 

Altíssimo” Sl 92.1 



 

            

   ESCALA DE OBREIROS (ABR) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
21 – (D) – Pb. Genison, (P) – Pr. Jedaías 

28 – (D) -  Dc. Junior, (P) – Pr. Eudes   
CULTO DEVOCIONAL 

21 – André Augusto; 28 – Fabiano  
CULTO DA MOCIDADE 

20 – Josias Junior; 27 - Ms. Liliane 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

22 – Lúcia Diniz; 29 – Marlene Soares 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA  

(SEG) 
Meireles (22); Bosco (29)  

CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
25 – (D) Meireles 

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

21 – Pr. André; 28 – Pb. Enoaldo 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

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

27 – Maria da Luz 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO 

(DOM) 
21 – Pr. Walter; 28 – Pb. Saul 

CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
21 – Pb. Emanuel; 28 – Pr. André 

LEGENDA – (D) = Dirigente, (P) = Preletor 
PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

24 – Pr. Walter 

AVANÇO MISSIONÁRIO/SOPÃO ROTA DO 

SOL – PRÓXIMO DOMINGO AS 15h30m. 

 

SABADÃO COM CRISTO (20/04): foi uma 

bênção a programação do Departamento Infantil 

(DINF) de nossa Igreja o Sabadão com Cristo 

realizado ontem. Louvamos a Deus pelas crianças 

que participaram desse evento bem como pela 

vida das irmãs que se envolveram com ele. 

Certamente que o que foi plantado vai germinar 

para a glória de Deus. Oremos para que Deus 

continue a abençoar o nosso DINF. 

CULTO ESPECIAL DOS HOMENS (26/04): na 

próxima sexta-feira iremos celebrar ao Senhor 

com um culto programado pelo Departamento de 

Homens (DHEC) de nossa Igreja. Nesse culto  

contaremos com a presença do Pastor Alcemir 

Dantas ministrando a Palavra de Deus sob o tema 

“Como manter uma espiritualidade sadia no 

mundo em que vivemos”, baseado no texto 

bíblico “Ninguém que milita se embaraça com 

negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o 

alistou para a guerra” 2 Tm 2.4. Ainda no culto 

contaremos com a participação de cantores “prata 

da casa” e do Conjunto Cântico de Davi, da 1ª 

IEC/JPA. Convidamos a todos os homens que 

fazem parte do ministério da III IEC/JPA, 

inclusive os das Congregações, a participarem 

desse evento. Após o culto teremos um lanche 

oferecido pelo DHEC. Oremos por esse culto. 

CLASSE DE PREPARAÇÃO AO BATISMO: no 

terceiro domingo de maio (19/05) a Classe de 

Preparação ao Batismo começará a funcionar. Já 

temos cinco pessoas interessadas. Se você quiser 

ser batizado procure o Presb. Evandro José.  

ESTUDO DA CARTA AOS EFÉSIOS: enquanto 

a revista da EBD de nossa Denominação não 

chega iremos estudar nos domingos pela manhã, 

na classe de adultos, a carta aos Efésios.   

  

 

ANIVERSÁRIO CONJUNTO EBENÉZER: hoje, 

pela manhã e a noite, iremos celebrar ao Senhor 

pelos nove anos de existência do Conjunto Ebenézer 

de nossa Igreja. Estará conosco ministrando a 

Palavra de Deus nos dois cultos que iremos oferecer 

a Deus a Missionária Edileusa Veras, da Catedral 

Evangélica Congregacional de Campina Grande. O 

Conjunto aniversariante terá uma participação 

especial nesses cultos. Prestigiem! 

CIRCULO DE ORAÇÃO (HORA NONA): o culto 

de oração da hora nona está sendo realizado desde 

a semana passada na segunda-feira no mesmo 

horário (15h às 17h). A mudança de dia do culto foi 

devido às atividades da quarta-feira à noite (ensaio 

do Ebenézer e do Coral Infantil) obrigando as irmãs 

a vir duas vezes a Igreja nesse dia.   

ESCOLA BIBLICA DOMINICAL (EBD): 

lembramos aos irmãos a necessidade de 

frequentarem assiduamente a EBD de nossa Igreja. 

Temos classes para crianças, juniores, adolescentes, 

jovens e adultos. Nessas classes estamos estudando 

a santa Palavra de Deus. Venha e traga a sua família 

para aprender mais de Deus. 

CULTO DE ESTUDO BÍBLICO: lembramos aos 

irmãos a necessidade de frequentarem o culto de 

estudo bíblico que é realizado nas quintas-feiras, a 

partir das 19h30m. Estamos estudando nesses cultos 

a Primeira Carta aos Coríntios. Aproveite a 

oportunidade que Deus lhe está dando de estudar a 

Sua Palavra. O estudo da Bíblia promove 

crescimento espiritual. 
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, 
pela ALIANÇA, e pela Igreja do Senhor em geral. 

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

2 Tm 4.2 


