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É tempo de Natal! 
     Dentre as festas de final de ano o Natal ocupa papel 
preponderante. E deve ser assim porque o Natal fala do 
nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua vinda a 
este mundo para salvar os pecadores perdidos. 
Infelizmente, fora do circuito cristão, pouca compreensão 
se tem desse extraordinário acontecimento.  
      No mundo consumista em que vivemos, mesmo 
dentro do circuito cristão evangélico, o Natal tem perdido 
o seu verdadeiro significado, que foi substituído pela   
troca de presentes, pelas festas, jantares, almoços, etc. 
Nada contra esse momento em que as pessoas se 
desdobram em gentilezas e generosidades, apenas 
lamentamos que essa visão distorcida seja colocada 
como prioridade na vida daqueles que professam a fé em 
Jesus. Mas graças a Deus que os verdadeiros crentes em 
Cristo não têm perdido de vista a preciosidade da 
mensagem natalina, pois, eles estão em contato 
permanente com as Sagradas Escrituras, que sempre 
sinaliza o verdadeiro curso da vida cristã. 
   No programa divino o Natal não é algo que teve origem 
em Belém da Judéia, numa estrebaria, numa manjedoura. 
Ele já estava definido antes que o mundo viesse a existir, 
pois num dos seus decretos eternos a Santíssima 
Trindade determinou que o Deus Filho viesse ao mundo 
dos homens em forma humana, nascendo de uma mulher 
virgem, por obra e graça do Deus Espirito.  
     O primeiro vaticínio do Natal encontra-se em Gênesis 
3.15 quando nos é dito que da semente da mulher 
nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A 
mulher de que fala o texto é Maria, e aquele que 
esmagaria a cabeça da serpente é Cristo, e a serpente, o 
 
       
  

Diabo. A segunda profecia sobre o Natal encontra-se 
em Gn 12.3 quando é dito que o Messias seria 
descendente de Abraão, e que ele seria o motivo de 
bênçãos para todas as famílias da terra. O terceiro 
vaticínio encontra-se em Gn 49.10 onde nos é dito que 
o Cristo seria descendente da tribo de Judá, uma das 
tribos de Israel. É dito também nas Escrituras que 
Jesus seria descendente de Davi, o grande rei judeu 
(Lc 1.68,69). O profeta Isaías foi quem mais falou sobre 
o Messias vindouro. Numa de suas profecias ele disse 
que Jesus nasceria de uma virgem, dando a entender 
que a sua concepção seria de forma miraculosa, como 
de fato aconteceu, de acordo com Mateus e Lucas, pois 
ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo sem o 
concurso do homem. “Tudo isto aconteceu para que se 
cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo 
profeta, que diz; Eis que a virgem conceberá, e dará à 
luz um filho, E chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, 
Que traduzido é: Deus conosco” Mt 1.22,23. O profeta 
Miquéias (5.2) vaticinou o lugar do seu nascimento. “E 
tu, Belém Efrata... de ti me sairá o que será senhor em 
Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, 
desde os dias da eternidade”. 
       Segundo Paulo, o Natal de Jesus aconteceu no 
tempo determinado por Deus. “Mas, vindo a plenitude 
dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de 
mulher,...” Gl 4.4. O fato histórico do Natal de Jesus é 
narrado pelos evangelhos de Mateus e Lucas.  
    Quando Jesus nasceu, foi feita por um dos anjos de 
Deus a seguinte proclamação: “... Não temais, porque 
eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será 
para todo o povo: Pois, na cidade de Davi, vos nasceu 
hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor” Lc 2.10,11. 
       No programa redentor o fato histórico do Natal de 
Jesus é o primeiro grande evento. O segundo é a sua 
morte e a consequente ressurreição, seguido da 
ascensão e da entronização do Senhor nos Céus.  
       Amados, regozijemo-nos na presença de Deus 
pelo Natal de Jesus e pelo que ele fez por nós, 
principalmente por nos ter trazido a salvação eterna. 
                               Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
 
                                              
 

     
 
 
  
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CALENDÁRIO DE EVENTOS (DEZEMBRO) 
20/12 – Assembleia da Igreja; 22/12 – Jantar de 
Confraternização da Igreja; 23/12 – Celebração do 
Natal; 25 – Jantar de Confraternização da Rota do Sol; 
31/12 – Culto de final de ano (Igreja Sede e 
Congregações).                      
              
           ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 

 
01-Carlos Alberto (Presbítero); 01-Lamarck 
Ribeiro; 02-Kézya Lopes; 02-Mª Marlene Wanderley; 
04-Aninha (E. Sátyro); 05-Erika Graziele; 05-Fábio 
Lima; 05-Saullo Vinicius (E. Sátyro); 05-José da 
Silva Cabral (Diácono); 07-Daynne (Valentina); 07-
André Augusto; 07-Gustavo Nobuhiro; 07-Ana Júlia; 
08-Mª da Conceição; 08-Mª José Pereira; 10-Neusa de 
Moura; 10-Verônica Nunes; 12-Edvando Bonifácio 
(Diácono R. do Sol); 14-Mª Teodória); 14-Flávio 
Medeiros (R. do Sol); 15- Mª Eliane; 16-Anália 
Mendes (R. do Sol); 19- Pedro Jorge; 19-Walterci 
Ribeiro (Valentina); 19-Luiz Santiago (E. Sátyro); 24-
Joselito (Valentina); 26-Telma (Valentina); 27-
Claudia de Oliveira; 28-Emanueli Ferreira; 28-
Feliciano Nícolas; 31- Elizabete Mª (Valentina); 31-
Elhioneide (Valentina); 31-José Freire (R. do Sol); 
31-Cintia Alice (R. do Sol) e 31-Elânia dos Santos. 

 
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 à noite – Josenilton/Bosco 
Ter – Davi; Qui – Marçal  

 

 
 

 
 

Pois, na cidade de Davi, vos 
nasceu hoje o Salvador, que é 

Cristo, o Senhor.  



 
            

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

23 – Pr. André; 30 – Pr. Eudes 
CULTO DEVOCIONAL 
23 – Pr. Eudes; 30 – Bruno 
CULTO DA MOCIDADE 

29 – Pr. Jedaías   
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

26 - Iza Maria 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Meireles (26) 
 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

Dirigentes (Diáconos)    
27 - Marçal  

Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

23 – Pr. Jedaías; 30 – Pr. André 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

23 – Pr. Cícero; 30 – Presb. Silas 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

23 – Presb. Saul; 30 – Pr. Cícero 
CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

23 – Diác. Junior; 30 – B.T. Samuel 
PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

26 – B.T. Samuel 
SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

@@@@@@ 
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 espalhada no mundo. 

VISITANTES, SEJAM BEM VINDOS! 
DEUS ABENÇOE A TODOS 

 

 
 

CULTO DO NATAL: hoje à noite iremos celebrar o Natal 
de Jesus. O Coral de nossa Igreja irá apresentar uma 
cantata alusiva ao evento. Ainda no culto o Coral Infantil 
se apresentará louvando a Deus. O Pastor André 
Swedsen trará a mensagem bíblica. Subamos com alegria 
a casa do Senhor para essa  grande celebração. 
CULTO DE FINAL DE ANO: na última semana do ano 
teremos dois cultos, sendo um no domingo (30/12) e o 
outro no dia seguinte, segunda-feira, dia 31/12. O culto do 
dia 31/12 começará às 20h e se encerrará as 22h30m, 
ficando os irmãos depois livres para a passagem do ano 
velho para o ano novo junto aos seus familiares. 
JANTAR DA IGREJA: o jantar de nossa Igreja que 
estava previsto para ser realizado ontem foi adiado para o 
próximo sábado. Os irmãos interessados habilitem-se 
junto à irmã Isabel Cristina. A inscrição para o jantar custa 
R$ 10,00 por cada pessoa. 
BODAS DE JASPE: os irmãos Enoque Monteiro e Maria 
José completaram, no dia 20 deste mês, quarenta e sete 
anos de casados. Parabenizamos ao ilustre casal por tão 
significativa data. Rogamos a continuidade da bênção do 
Senhor sobre Enoque e Maria José e família. 
AMPLIAÇÃO HORARIO A VOZ CONGREGACIONAL: 
estamos planejando incrementar o horário do programa 
radiofônico A Voz Congregacional em mais uma hora, o 
que irá duplicar o valor da mensalidade para R$ 500,00. 
Estamos a partir de hoje procurando cinco parceiros que 
contribuam com R$ 50,00 cada um para viabilizarmos 
esse projeto. Os parceiros (empresários) terão em todo o 
programa um momento de divulgação de seu negócio. Os 
interessados procurem o Pastor André Swedsen.  
CLASSE CASAIS NOVOS: iremos implementar, no inicio 
do próximo ano, uma classe de estudos para novos 
casais. Essa classe se reunirá no período da Escola 
Bíblica Dominical, sob a orientação do casal Pr. 
Jedaías/Miss. Liliane para estudar temas relevantes para 
esse segmento.  
CULTO ESPECIAL DE ORAÇÃO: na próxima quarta-
feira, dia 25 de dezembro, teremos um culto especial de 
oração, o último de 2012. Nesse culto iremos agradecer 
ao Senhor pelas inúmeras bênçãos que Deus tem 
derramado sobre a vida da Igreja e de seus membros 
individuais. Horário do culto: 19h30m as 20h45m.  

III IEC/JPA - DIRETORIAS 2013 
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO (DPAT) – Pr. Eudes 
Lopes (D), Pres. Lucini Akihiro (VD), Presb. Evandro José 
(1ºS), Presb. José Diniz (2ºS), Presb. Genison Brito (T). 
DEPARTAMENTO DE HOMENS (DHEC) – Diác. Gilson 
(D), Diác. Valdenor Torres (VD), Gentil (S), Diác. Euclides 
(T), Pr. Eudes Lopes (C). 
DEPARTAMENTO DE AUXILIADORAS (DAUC) – Rosy 
Brito (D), Wanderlange (VD), Telma Fernandes (S), Lúcia 
Diniz (T), Evalda Yamaguchi e Josefa de Aquino (C). 
DEPARTAMENTO DE MOCIDADE/ADOLESCENTES 
(DMOC/DAEC) – Nathália Késsia (D), Neto (VD), Jeniffer 
(S), Laélia (T), Casal Pr. Walter/Raquel (C). 
DEPARTAMENTO INFANTIL (DINF) – Maria Eliane (D), 
Ana Cláudia (VD), Lígia (1ªS), Marivalda (2ªS), Kristofer (T). 
DEPARTAMENTO DE BENEFICENCIA (DBEN) – Diác. 
Valdenor Torres (D), Diác. Marçal Junior (VD), Diác. 
Meireles (S), Presb. Evandro José (T). 
DEPARTAMENTO DE MISSÕES (DMIS) – Pr. Cícero (D), 
Diác. Josenilton (VD), Bruno (1ºS), Michela (2ªS), Presb. 
Genison (T). 
DEPARTAMENTO DE LOUVOR (DLOV) – Presb. Evandro 
José (D), Murilo Pedro (VD), Adriana Meireles (S), Diác. 
Marçal Junior (T). 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA (DERE) – 
Pastor Walter Moura (D), Isabel Cristina (VD), Diác. José 
Junior (S), Telma Fernandes (T). 
NÚCLEO ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL (EBD) – Valda 
(SP), Bruno (VSP), Diác. Marçal Junior (1ºS), Aneilde 
Silvestre (2ªS), Léo (3ºS), Stefanie (4ªS), Telma Fernandes 
(T). 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE (DCON) – Lúcia 
Diniz (D), Laélia Diniz (VD). 
----------------------------------------------------------------------- 
LEGENDA: D = Diretor; VD = Vicediretor; S = Secretário; T 
= Tesoureiro; SP = Superintendente VSP = Vice- 
Superintendente; C = Conselheiro. 
--------------------------------------------------------------------------  
POSSE DAS DIRETORIAS: as diretorias acima serão 
empossadas no culto do próximo domingo. 
------------------------------------------------------------------------ 

ASSEMBLEIA DA IGREJA  
PROXIMA TERÇA-FEIRA, as 20h45m. 

  

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

2 Tm 4.2 
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