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        “... Sem mim nada podeis fazer" Jo 15.5 
Temos visto a geração atual enfrentar os mais 
diversos desafios em busca de uma independência 
total, em virtude disso surgem as mais diversas 
inovações que muitos até chamam de revolução 
social, mas quando vamos analisar tudo isso a luz 
da Sagrada Escritura compreendemos que na 
realidade isso é uma involução social, porque 
quanto mais o ser humano se isola na sua ilha de 
fantasia, mas cresce o estresse e a depressão, a 
evidência disso é que a Psicologia e a Psiquiatria 
nunca estiveram tão bem como nos dias atuais, 
tudo isso porque o ser humano tem esquecido que 
é um ser social e totalmente dependente uns dos 
outros e principalmente do seu Criador, o Deus 
Todo Poderoso. Foi exatamente por isso que Jesus 
advertiu seus discípulos sobre o dever de estarem 
envolvidos uns com os outros e principalmente 
ligados a Ele, porque sem ele nada podiam fazer. Se 
quisermos ser bem sucedidos precisamos 
urgentemente despertar para a veracidade da 
Sagrada Escritura que aponta o caminho para uma 
vida feliz, e esta só será possível realmente quando 
dependemos de Deus, isto é o que o rei Salomão 
nos ensina no Salmo 127, de onde podemos extrair 
as seguintes lições: 1) A edificação do nosso lar - O 
texto nos adverte que é Deus quem garante a 
edificação da nossa casa "Se o Senhor não edificar a 
casa, em vão trabalham os que edificam" (V 1a). 
Quantos lutam para construírem uma bela casa? 

 
 

Mas infelizmente nunca conseguem ter a 
felicidade de edificar uma família dentro dela, o 
importante não é a casa que construímos, e sim e 
a família que construímos dentro dela, se o 
homem não confiar no Senhor todos seus 
esforços para edificação serão inúteis; A proteção 
do nosso lar - O texto diz o seguinte: "Se o Senhor 
não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela" (V 
1b). Milhões e milhões tem sido investidos na 
segurança pública e privada, mas aqueles que 
dependem do Senhor sabem que a real proteção 
de fato vem do Senhor, porque se ele não 
proteger, em vão trabalham todos os sistemas de 
segurança, quem de fato depende de Deus sabe 
que ele é o nosso guarda fiel (Veja o Salmo 121); 
A provisão da nossa vida - "Inútil vos será 
levantar de madrugada, repousar tarde, comer o 
pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados 
o sono" (V 2). Esta geração independente na 
busca das conquistas não mede esforços, nem 
pensa em outra coisa a não ser em realizar seus 
sonhos de qualquer maneira, e com este objetivo 
não tem lugar para Deus em suas agendas, nem 
tão pouco a lugar para Deus em seus corações, 
enfim, Deus não é necessário mais, pensam que 
podem fazer e acontecer, esquecendo-se que o 
importante é "buscar em primeiro lugar o reino 
de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas serão 
acrescentada" Mt 6.33. 
Todo aquele que depende de Deus sabe que é 
d'Ele que vem o socorro, mesmo estando em 
meio a uma geração onde uns confiam em carros 
e outros em cavalos ou na força do seu braço e 
talvez no seu intelecto, mas nós sempre faremos 
menção do nosso Deus porque todas as coisas 
foram feitas por Ele e sem Ele nada podemos 

fazer, a Ele, pois honra, glória e louvor, para 
todo o sempre Amém e Amém.  
                                    Pastor Cícero Manuel  
 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

         
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CALENDÁRIO DE EVENTOS (Outubro/Novembro) 
28/10 – Dia da Reforma Protestante (31/10). 02/11 – 
Manhã de Intercessão Missionária; 15/11 – Manhã de 
Jejum e Oração; 17/11 – Aniversário do Departamento de 
Mocidade (DMOC); 18/11 – Aniversário do DHEC; 21/11 – 
Aniversário do Circulo de Oração; 24/11 – Cruzada 
Evangelística; 25/11 – Aniversário do Shekinah.  
           
           ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 

 
01-Manuel João; 02-Jhulia Belmont; 02-Helena (filha de 
Christyanne); 03-Joyce André; 04-Joana D’arc;  04-José 
Trajano;  04-Artemísia Fragoso; 06-Ana Weslia (neta de 
Fátima Rodrigues); 07-Yuri Costa; 09-Mª José Araújo 
(esposa de Enoque); 09-Raquel Bezerra; 10-Adeilda 
Meireles; 11-Adielson Cavalcanti (R. do Sol); 11-Eudes 
Júnior; 14-Diác. João Bosco; 15-Mª José Felipe (R. do Sol); 
18-Adriana de Oliveira (Valentina); 18-Joanne Daienne; 18-
Dayse Evelyn; 19-Cleytiane Vitória (E. Sátyro); 19-
Clemilson Rodrigues (Valentina); 20-Geysa Carla; 21-
Francisco de Assis (Valentina); 21-Mª Guedes; 22-Lindalva 
Serafim; 22-Ediene Talita (Valentina); 23-Marivalda Souza; 
23-Josenildo da Silva (Naldinho); 24-Ana Karoline 
(Valentina); 24-Cristina Rodrigues; 25-Jefte Jonny (E. 
Sátyro); 25-Claudiane Félix; 26-Joquebede Porfírio; 28-
João Rodrigues; 28-Jairo da Costa (J. Américo); 29-Michael 
Ewerton e 29-Ruanna A. Cavalcanti. 
                                  @@@@@ 

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL, RÁDIO 
COMUNITÁRIA CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 
FONE CONTATO: 3242.2131 

                                  @@@@@@ 
ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje à noite – Marçal/Euclides 
Ter – Davi; Qui – Demétryo; Sáb – Makobi  

 

 
 

 

 

Senhor, tu tens sido nosso refúgio 

de geração em geração 



 

            

 
 

ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
04 – Pr. Eudes; 11 – Pr. Walter;  

18 – Pr. Luiz Vicente; 25 – Pr. Cícero 
CULTO DA MOCIDADE 

03 – Presbítero Lucini;   
10 – Miss. Maria Eliane; 24 – Diác. Junior 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
07 – Miss. Francisca; 14 – Marlene Soares;  

21 – Miss. Liliane; 28 – Iza Maria 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Bosco (07,21); Meireles (14,30) 
 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

Dirigentes (Diáconos):    
01– Davi; 08 – Bosco; 15 – Valdenor; 

 22 –  Euclides; 29 –  Marçal  
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

04 – Pr. Cícero; 11 – Pr. André;  
18 – Pr. Walter; 25 – Presb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
04 – Diác. Junior; 11 – Pr. Cícero;  
18 – Pr. André; 25 – Presb. Silas 

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 
04 – Sem. Jadson; 11 – Pr. Jedaías;  
18 – Pr. Cícero; 25 – Presb. Lucine 

        CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
04 – B.T. Samuel; 11 – Presb. Lucine;  

18 – B.T. Samuel; 25 – Clemilson 
PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

07 – Sem. Valterci; 14 – B.T. Samuel;  
21 – Diác. Junior; 28 – Clemilson 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

DIA DA REFORMA PROTESTANTE: hoje à noite iremos 
celebrar ao Senhor nosso Deus pelo Dia da Reforma 
Protestante (31/10). A Reforma Protestante protagonizada 
pelo monge agostiniano Martinho Lutero possibilitou a 
libertação do domínio do papado e do estabelecimento da 
igreja protestante como é encontrada hoje. 
ANIVERSÁRIO DO DEPARTAMENTO DE AUXILIADORAS 
(20,21/10): louvamos a Deus pelas festividades de 
aniversário de nossa Auxiliadora realizadas no final da 
semana passada. Deus graciosamente em tudo abençoou o 
evento. Agradecemos a todos que colaboraram com essas 
festividades especialmente as preletoras convidadas. Queira 
o bondoso Deus a todos recompensar. 

BATISMOS: foram batizados no dia 14/10 os irmãos 
Suelma Priscila Cândido da Silva, Paulo Ricardo da Silva 
Batista e Joelma Geuza da Costa Souza. Esses irmãos 
assistem na congregação do Valentina onde foram 
batizados pelo Pastor Walter Moura por delegação do 
Pastor da Igreja. Damos as boas vindas a esses irmãos à 
membrezia de nossa Igreja, que eles sejam bênçãos nas 
mãos do Senhor e que sejam também abençoados 
através do ministério da III IEC/JPA.  
CONTRIBUIÇÃO: lembramos aos irmãos que Deus nos 
deu a responsabilidade e o privilégio de mantermos a  
obra que está sendo realizada através do ministério de 
nossa Igreja. Lembramos ainda que com a compra do 
terreno da Rota do Sol e o consequente pagamento do 
empréstimo a nossa margem de folga foi embora e 
estamos trabalhando no limite. Isso quer dizer que 
precisamos que todos entreguem o dízimo do Senhor 
para que os compromissos assumidos pela Igreja sejam 
honrados. Contamos com a fidelidade de todos que fazem 
a III IEC/JPA. Lembramos ainda que Deus recompensa 
aos seus servos fiéis. “Honra ao Senhor com a tua 
fazenda, e com as primícias de toda a tua renda; e se 
encherão os teus celeiros abundantemente, e 
transbordarão de mosto os teus lagares” Pv 3.9,10. 
CULTOS DE ESTUDOS BÍBLICOS: lembramos aos 
irmãos a necessidade de frequentarem regularmente os 
cultos de estudos bíblicos nas quintas-feiras, no horário 
das 19h30m às 21h. Estamos estudando a Primeira Carta 
aos Coríntios onde se encontram temas importantes para 
a vida da Igreja na atualidade. “Examinais as Escrituras 
porque vós cuidar ter nelas a vida eterna...” 
 
 

 

MANHÃ DE INTERCESSÃO MISSIONÁRIA: no próximo dia 
02/11 (feriado Dia de Finados) o DMIS estará promovendo 
uma manhã missionária. Nessa manhã tomaremos 
conhecimento de atividades missionárias de nossa Igreja, da 
Denominação e oraremos por missões, especialmente pelos 
países onde não existe liberdade religiosa (comunistas e 
islâmicos). 
MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: convidamos aos irmãos para 
no próximo dia 15/11 (feriado nacional da Proclamação da 
Republica), participarem de uma manhã de jejum e oração. 
Nesse culto estaremos buscando a face do Senhor através do 
jejum e da oração.  
ANIVERSÁRIOS DEPARTAMENTOS: Dia 17/11 (tarde e 
noite) – Aniversário do Departamento de Mocidade; Dia 18/11 
(manhã e noite) – Aniversário do Departamento de Homens. 
Dia 21 (tarde e noite) – Aniversário do Circulo de Oração. 

VIAGEM DIÁC. JUNIOR: o Diác. Junior viajou com sua 
esposa Janaina e seus dois filhos para São Paulo na 
quarta-feira passada. Graças a Deus que a viagem foi em 
paz e a previsão de retorno dos irmãos é nesta terça-feira. 
VIAGEM DIÁC. BOSCO: o Diác. João Bosco junto com 
Socorro sua esposa viajou na sexta-feira passada para Pombal 
a fim visitar parentes de Socorro. Amanhã se Deus permitir   
esses amados irmãos estarão retornando para João Pessoa. 
Oremos por eles para que a viagem de retorno seja abençoada 
como foi a de ida. 

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 em geral. “Orai sem cessar”. 
PEDIDO ESPECIAL DE ORAÇÃO: a família Cadó pede as 
orações da Igreja em favor de Euda, filha de Niná, que está 
enfrentando um sério problema em sua saúde. 
ORAÇÃO PELA IGREJA DO SENHOR: Deus tem levado a 
liderança da III IEC/JPA a enfatizar a oração pela Igreja do 
Senhor Jesus Cristo espalhada na face da terra, especialmente 
por aquela parcela que sofre perseguição por causa do 
Evangelho nos países comunistas e islâmicos.  
ESCALA DE OBREIRO FINAL DESTE MÊS: Templo sede – 
B.T. Samuel; Valentina – Presb. Enoaldo; Rota do Sol – Presb. 
Silas; Ernani Sátiro – Pr. Cicero; José Américo – Pr. André; 
Hora Nona – Marlene Soares.  

ESCALA DE CONJUNTOS 
Dia 28/10 - Kyrios 

 

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

2 Tm 4.2 


