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As Sete Igrejas do Apocalipse 
      Dissemos no primeiro boletim sobre as sete cartas do 
Apocalipse (24/08/14) que existem pelo menos quatro 
escolas que interpretam o livro de Apocalipse (Preterista, 
Historicista, Futurista e Idealista). 
     Em relação às sete Igrejas essas escolas veem as 
igrejas do Apocalipse como: Igrejas históricas (Escola 
Preterista, Escola Historicista e Escola Idealista); Sete 
períodos da história da igreja (Escola Futurista).  
    Quanto à Escola Futurista, os seus mentores ensinam 
que as  Igrejas do Apocalipse são Igrejas históricas, mas 
que também representam sete períodos da história da 
Igreja, a saber: A Igreja de Éfeso – Igreja Apostólica (30 – 
100 d.C.); A Igreja de Esmirna – Igreja Perseguida (100 a 
313 d.C.); A Igreja de Pérgamo – Igreja Estatal (313 a 590 
d.C.); A Igreja de Tiatira – Igreja Papal (590 a 1517 d.C.); A 
Igreja de Sardes – A Igreja da Reforma Protestante (1517 
a 1730 d.C.); A Igreja de Filadélfia – A Igreja Missionária 
(1730 a 1900 d.C.); A Igreja de Laodicéia – A Igreja 
Apóstata (1900 até a época atual...).  
     Outros veem que na história da Igreja, desde o 
Pentecostes até a época do seu arrebatamento, toda 
Igreja local tem parte de crentes tipo Éfeso, que já  
perderam o seu primeiro amor; de crentes tipo Esmirna, 
que são fiéis a Deus a ponto de dar a sua própria vida 
por causa do Evangelho; de crentes tipo Pérgamo, que 
estão comprometidos com as coisas do mundo e 
seguem ensinos errados; de crentes tipo Tiatira, que 
também como os de Pérgamo vivem comprometido com 
as coisas deste mundo e que são fascinados por coisas 
misteriosas; de crentes tipo Sardes, que não negam a fé, 
mas não abandonam o mundo, tem nome de quem vive, 
mas está morto; de crentes tipo Filadélfia, que guardam a 
Palavra de Deus e que são guardados por Ele em época 
de tribulação; de crentes tipo Laodicéia, que não são 
quentes nem frios, mas mornos e que estão prestes a ser 
vomitado da boca do Senhor,  por Lhe causar náuseas. 

     Nas sete cartas, além das quatro coisas comuns 
que já falamos nos boletins anteriores (uma 
apresentação de Jesus tirada do capitulo 1 do livro de 
Apocalipse, principalmente da visão que João teve do 
Senhor glorificado; uma análise da vida interna de 
cada igreja feita pelo Seu Senhor, identificando pontos 
positivos e negativos, uma admoestação a cada Igreja, 
e uma promessa ao vencedor), encontramos algumas 
expressões comuns as sete Igrejas, quais sejam: “Ao 
anjo da Igreja... escreve”. Uns acham que esses anjos 
são seres espirituais designados por Deus para cuidar 
da Igreja, mas isso é muito improvável, pois os anjos 
de Deus são santos, puros, e em cinco delas, exceto 
Esmirna e Filadélfia, o Senhor os censura. Tal censura 
seria uma incoerência em se tratando de seres 
espirituais santos e puros. A melhor interpretação é 
que esses anjos sejam os presbíteros da Igreja 
(docente – Pastor, e regentes – não pastores). Essa 
nossa afirmação baseia-se nos textos de At 20.28 e 1 
Pe 5.1-4 onde os presbíteros são constituídos pelo 
Espirito Santo para o pastoreio da Igreja do Senhor. 
    Outra expressão que merece uma atenção especial é 
o insistente apelo para que se ouça o que o Espírito diz 
as Igrejas. Essa expressão comum às sete Igrejas falou 
tanto para as igrejas históricas da época como fala 
para a Igreja do Senhor em todas as épocas.  Todos já 
têm ciência de que o Espírito Santo foi derramado no 
dia de Pentecostes sobre a Igreja e individualmente, a 
partir daquele dia, sobre cada novo convertido a Cristo 
(Jo 7.37-39; Ef 1.13; 1 Co 12.13; Tt 3.5,6).  
     O Senhor prometeu que o Espírito Santo seria 
enviado para estar sempre com a Igreja até o dia do seu 
arrebatamento. “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará 
outro Ajudador, para que fique convosco para sempre. 
A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não 
pode receber; porque não o vê nem o conhece; mas 
vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará 
em vós” Jo 14.16,17. 
     Faz-se necessário que os crentes em Cristo  fiquem 
atentos para o que se diz na Igreja, procurando ouvir a 
voz do Espirito, que fala através dos cânticos, das 
pregações, das orações, da manifestação dos dons 
espirituais, tudo isso passando pelo crivo da Santa 
Palavra de Deus.       Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

  

 
 
  
 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    

           

           CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV) 
18/10 – Dia do Pastor Congregacional (02/10); 18/10 - 
Ordenação Pastoral Samuel; 25/10 – Casamento de 
Geísa, neta de Genison; 01/11 – Casamento de 
Denilson/Daniela (Rota do Sol); 02/11 – Aniversário 
Departamento de Auxiliadoras; 08/11 – Culto Geração 
Avivamento/Aniversário DLOV; 15/11 – Aniversário 
DHEC;  20/11 – Casamento de Everton/Naira; 22,23/11 – 
Acampamento da  Mocidade; 22/11 – Projeto 
Vida/Cruzada Evangelística; 22,23/11 – Aniversário do 
Getsêmani; 29/11 – Casamento de Leandro/Merilin; 
30/11 – Sopão Rota do Sol.      

ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 
02-Eudes Lopes (Pastor); 04-Wirlline da Silva; 04-Edson 
Gomes (Tei); 04-Vilma Bandeira (E. Sátiro); 05-Juliana 
Rodrigues; 05-Miss. Isabel Maria (Valentina); 06-
Andressa Cristina; 07-Kátia Maria Araújo; 07- 
Ubiranildo Lilo (E. Sátiro); 08-Rosilene Gomes (esposa 
de Tei); 09-Fabiano Nóbrega; 09-Aline Bento; 10-Dc. 
Marcone da Silva (R. do Sol); 10-Valdete Oliveira (R. do 
Sol); 10-Daniel Fernandes; 12-Maria da Luz Bezerra; 12-
Dc. José Gentil; 12-Marina Emilly (E. Sátiro); 13-Mª de 
Fátima Rodrigues; 14-Avani Dantas; 17-Tiago de 
Andrade (filho/Ir. Vera); 18-Kathlyn Keunner; 19-Yan 
Ferreira (E. Sátiro); 19-José Erick (E. Sátiro); 20-Josias 
Batista; 21-Rivanda Belmont; 22-Isabel Cristina; 22-
Roberlândio Rufino (Robson); 23-Edaniely Souza 
(Valentina); 24-Karla Fernando (Valentina); 24-Celeida 
Maria; 25-Verônica Carlos; 26-Alex Linhares; 27-Clívia 
Lacerda (Valentina); 27-Severino Rafael (R. do Sol).  
 

             
 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

    

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 
Seg - 15h às 17h  Círculo de Oração 

Ter - 19h30m  Culto de Oração 
Qui - 19h30m  Culto de Estudo Bíblico 

Sab - 19h30m  Culto dos Jovens  

Quem tem ouvidos, 
ouça o que o Espírito 
dia às igrejas. Ap 2.29 

    



 
             

                                         EEEESCALA SCALA SCALA SCALA DE DE DE DE OBREIROS OBREIROS OBREIROS OBREIROS ((((OUTUBROOUTUBROOUTUBROOUTUBRO))))    
PÚLPITO IGREJA SEDE PÚLPITO IGREJA SEDE PÚLPITO IGREJA SEDE PÚLPITO IGREJA SEDE     

19- B.T. Samuel; 26 – Pr. Eudes  
CULTO DEVOCIONALCULTO DEVOCIONALCULTO DEVOCIONALCULTO DEVOCIONAL    

19 – Isabel; 26 – Miss. Fcª Angelita  
MOCIMOCIMOCIMOCIDADEDADEDADEDADE    (SÁB)(SÁB)(SÁB)(SÁB)    

 Responsabilidade Pr. Walter  
CULTO DA HORA NONACULTO DA HORA NONACULTO DA HORA NONACULTO DA HORA NONA    ((((SEGSEGSEGSEG))))    

20 – Miss. Liliane; 27 - Iza Maria 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONAESCALA DIÁCONOS HORA NONAESCALA DIÁCONOS HORA NONAESCALA DIÁCONOS HORA NONA    ((((SEGSEGSEGSEG))))    

Meireles (27); Bosco (20)  
CULTO ESTUDO BÍBLICOCULTO ESTUDO BÍBLICOCULTO ESTUDO BÍBLICOCULTO ESTUDO BÍBLICO    (QUI)(QUI)(QUI)(QUI)    

Responsabilidade - Pastor da Igreja 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM)CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM)CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM)CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM)    
19- Miss. Liliane; 26 – Pr. Walter  

    CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM)CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM)CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM)CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM)    
19- Pb. Emanuel; 26 – Pb. Silas   
CONGCONGCONGCONG....    ERNANI SÁTIROERNANI SÁTIROERNANI SÁTIROERNANI SÁTIRO    ((((DOM)DOM)DOM)DOM)    
19- Pr. Jedaías; 26 – Pr. André   
CCCCONGONGONGONG....    JOSÉ AMERICO (DOM)JOSÉ AMERICO (DOM)JOSÉ AMERICO (DOM)JOSÉ AMERICO (DOM)    

19- Davi Silva; 26 – Pr. Jedaías   

 PRELETORES PROGRAMA RADIO 

22 – Pr. Jedaías; 29 – B.T. Samuel  
                ESCALA OBREIROS VALENTINA (QUINTAESCALA OBREIROS VALENTINA (QUINTAESCALA OBREIROS VALENTINA (QUINTAESCALA OBREIROS VALENTINA (QUINTA----FEIRA)FEIRA)FEIRA)FEIRA)    

22/10 - Dc. Josias; 29/10 – Davi Silva 
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃOESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃOESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃOESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO    

21 – Dc. Josias; 28 – Pr. Jedaías 
ESCAESCAESCAESCALA DE DIACONOSLA DE DIACONOSLA DE DIACONOSLA DE DIACONOS    

Hoje à noite Hoje à noite Hoje à noite Hoje à noite ––––    MarçalMarçalMarçalMarçal/Euclides; /Euclides; /Euclides; /Euclides;     
Ter Ter Ter Ter ––––    DaviDaviDaviDavi; Qui ; Qui ; Qui ; Qui ––––    JosiasJosiasJosiasJosias; Sáb ; Sáb ; Sáb ; Sáb ––––    MakobiMakobiMakobiMakobi    

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 
 

 
 

NOTA DE FNOTA DE FNOTA DE FNOTA DE FALECIMENTO: ALECIMENTO: ALECIMENTO: ALECIMENTO: faleceu na madrugada do faleceu na madrugada do faleceu na madrugada do faleceu na madrugada do 
sábado dia 11/10, aqui em João Pessoa, com a idade sábado dia 11/10, aqui em João Pessoa, com a idade sábado dia 11/10, aqui em João Pessoa, com a idade sábado dia 11/10, aqui em João Pessoa, com a idade 
de setenta e quatro anos, a irmã Maria José esposa de de setenta e quatro anos, a irmã Maria José esposa de de setenta e quatro anos, a irmã Maria José esposa de de setenta e quatro anos, a irmã Maria José esposa de 
nosso irmão em Cristo Enoque Monteiro e mãe de nosso irmão em Cristo Enoque Monteiro e mãe de nosso irmão em Cristo Enoque Monteiro e mãe de nosso irmão em Cristo Enoque Monteiro e mãe de 
Elma Monteiro, membros de nossa Igreja. O Elma Monteiro, membros de nossa Igreja. O Elma Monteiro, membros de nossa Igreja. O Elma Monteiro, membros de nossa Igreja. O 
sepultamento deusepultamento deusepultamento deusepultamento deu----se no domse no domse no domse no domingo passado no ingo passado no ingo passado no ingo passado no 
Cemitério São José, nesta Capital. Registramos aqui Cemitério São José, nesta Capital. Registramos aqui Cemitério São José, nesta Capital. Registramos aqui Cemitério São José, nesta Capital. Registramos aqui 
os sentimentos cristãos dos que fazem a III IEC/JPA.os sentimentos cristãos dos que fazem a III IEC/JPA.os sentimentos cristãos dos que fazem a III IEC/JPA.os sentimentos cristãos dos que fazem a III IEC/JPA.    
ROSILENE CIRURGIADAROSILENE CIRURGIADAROSILENE CIRURGIADAROSILENE CIRURGIADA: a irmã Rosilene, mãe de : a irmã Rosilene, mãe de : a irmã Rosilene, mãe de : a irmã Rosilene, mãe de 
Ruanna e Renata, de nossa Igreja, submeteuRuanna e Renata, de nossa Igreja, submeteuRuanna e Renata, de nossa Igreja, submeteuRuanna e Renata, de nossa Igreja, submeteu----se na se na se na se na 
terçaterçaterçaterça----feira passada a uma cirurgia numa dfeira passada a uma cirurgia numa dfeira passada a uma cirurgia numa dfeira passada a uma cirurgia numa de suas e suas e suas e suas 
mamas. mamas. mamas. mamas.     Ela pEla pEla pEla passa bem e está convalescendo na casa assa bem e está convalescendo na casa assa bem e está convalescendo na casa assa bem e está convalescendo na casa 
da irmã Lindalva sua sogra. Continuemos orando por da irmã Lindalva sua sogra. Continuemos orando por da irmã Lindalva sua sogra. Continuemos orando por da irmã Lindalva sua sogra. Continuemos orando por 
ela para que ela para que ela para que ela para que Deus a abençoe e Deus a abençoe e Deus a abençoe e Deus a abençoe e a convalescência seja a convalescência seja a convalescência seja a convalescência seja 
aaaa    mais breve possível.mais breve possível.mais breve possível.mais breve possível.    
    SITE DA III IEC/JPASITE DA III IEC/JPASITE DA III IEC/JPASITE DA III IEC/JPA: lembramos aos irmãos que a : lembramos aos irmãos que a : lembramos aos irmãos que a : lembramos aos irmãos que a 
nossa nossa nossa nossa Igreja Igreja Igreja Igreja tem uma pátem uma pátem uma pátem uma página eletrônica que é gina eletrônica que é gina eletrônica que é gina eletrônica que é 
acessada pelo endereço acessada pelo endereço acessada pelo endereço acessada pelo endereço WWW.3iec.com.brWWW.3iec.com.brWWW.3iec.com.brWWW.3iec.com.br. . . . Essa pEssa pEssa pEssa páááágina gina gina gina 
veicula o boletim semanal da nossa Igrejaveicula o boletim semanal da nossa Igrejaveicula o boletim semanal da nossa Igrejaveicula o boletim semanal da nossa Igreja, o vídeo das , o vídeo das , o vídeo das , o vídeo das 
pregações do domingo pregações do domingo pregações do domingo pregações do domingo àààà    noitenoitenoitenoite    bem como notbem como notbem como notbem como notíííícias do cias do cias do cias do 
mundo evangélico e da Igreja sofredoramundo evangélico e da Igreja sofredoramundo evangélico e da Igreja sofredoramundo evangélico e da Igreja sofredora. . . .     Você pode Você pode Você pode Você pode 
encontrar um curso teológico (Uma visão Panorâmica encontrar um curso teológico (Uma visão Panorâmica encontrar um curso teológico (Uma visão Panorâmica encontrar um curso teológico (Uma visão Panorâmica 
da Teologia Sistemática), as confissões de fé dos da Teologia Sistemática), as confissões de fé dos da Teologia Sistemática), as confissões de fé dos da Teologia Sistemática), as confissões de fé dos 
cristãos, artigos sobre o Congregacionalismo e muitas cristãos, artigos sobre o Congregacionalismo e muitas cristãos, artigos sobre o Congregacionalismo e muitas cristãos, artigos sobre o Congregacionalismo e muitas 
outras coisas boas que promovem o crescimento outras coisas boas que promovem o crescimento outras coisas boas que promovem o crescimento outras coisas boas que promovem o crescimento 
espiritual do internauta. espiritual do internauta. espiritual do internauta. espiritual do internauta.     Nela ainda podeNela ainda podeNela ainda podeNela ainda pode    ser ser ser ser 
encontradas sugestões de leitura (livros evangélicos). encontradas sugestões de leitura (livros evangélicos). encontradas sugestões de leitura (livros evangélicos). encontradas sugestões de leitura (livros evangélicos). 
Diariamente acessam o site da Igreja, em mDiariamente acessam o site da Igreja, em mDiariamente acessam o site da Igreja, em mDiariamente acessam o site da Igreja, em méééédia, dia, dia, dia, 
umas trezentas pessoas.umas trezentas pessoas.umas trezentas pessoas.umas trezentas pessoas.    O irmão Fabiano Almeida é o O irmão Fabiano Almeida é o O irmão Fabiano Almeida é o O irmão Fabiano Almeida é o 
gerente do site da Igreja, junto com o Pastor Eudes. gerente do site da Igreja, junto com o Pastor Eudes. gerente do site da Igreja, junto com o Pastor Eudes. gerente do site da Igreja, junto com o Pastor Eudes. 
Prestigiem e divulguem!Prestigiem e divulguem!Prestigiem e divulguem!Prestigiem e divulguem!    
CASA DE ACOLHIDACASA DE ACOLHIDACASA DE ACOLHIDACASA DE ACOLHIDA: e: e: e: estamos tomando providências stamos tomando providências stamos tomando providências stamos tomando providências 
para a confecção dos kits de higiene pessoal para a confecção dos kits de higiene pessoal para a confecção dos kits de higiene pessoal para a confecção dos kits de higiene pessoal 
(sabonetes, pastas e escovas de dente, barra pequena (sabonetes, pastas e escovas de dente, barra pequena (sabonetes, pastas e escovas de dente, barra pequena (sabonetes, pastas e escovas de dente, barra pequena 
de sabão) para entregarmos na Casa de Acolhida no de sabão) para entregarmos na Casa de Acolhida no de sabão) para entregarmos na Casa de Acolhida no de sabão) para entregarmos na Casa de Acolhida no 
próximo mês. Pedimos aos irmãos que ajudem na próximo mês. Pedimos aos irmãos que ajudem na próximo mês. Pedimos aos irmãos que ajudem na próximo mês. Pedimos aos irmãos que ajudem na 
confecção dconfecção dconfecção dconfecção de ume ume ume uma cesta contendo qua cesta contendo qua cesta contendo qua cesta contendo quarenta kits. arenta kits. arenta kits. arenta kits. 
Procurem Bruno e colaborem com essa obra que Procurem Bruno e colaborem com essa obra que Procurem Bruno e colaborem com essa obra que Procurem Bruno e colaborem com essa obra que 
tanto agrada a Deus. “tanto agrada a Deus. “tanto agrada a Deus. “tanto agrada a Deus. “E não vos esqueçais da E não vos esqueçais da E não vos esqueçais da E não vos esqueçais da 
beneficência e comunicação, porque, com tais beneficência e comunicação, porque, com tais beneficência e comunicação, porque, com tais beneficência e comunicação, porque, com tais 
sacrifícios, Deus se agradasacrifícios, Deus se agradasacrifícios, Deus se agradasacrifícios, Deus se agrada” Hb 13.16.” Hb 13.16.” Hb 13.16.” Hb 13.16.    
CONGREGAÇÃO DO VALENTINACONGREGAÇÃO DO VALENTINACONGREGAÇÃO DO VALENTINACONGREGAÇÃO DO VALENTINA: devido : devido : devido : devido àààà    cirurgia a cirurgia a cirurgia a cirurgia a 
que foi submetido o Pque foi submetido o Pque foi submetido o Pque foi submetido o Prerereressssbbbbíteroíteroíteroítero    EnoaldoEnoaldoEnoaldoEnoaldo,,,,    os estudos os estudos os estudos os estudos 
bíblicos serão ministrados nas quintasbíblicos serão ministrados nas quintasbíblicos serão ministrados nas quintasbíblicos serão ministrados nas quintas----feiras pelos feiras pelos feiras pelos feiras pelos 
obreiros da Igrejaobreiros da Igrejaobreiros da Igrejaobreiros da Igreja    sedesedesedesede. A direção dos trabalhos na . A direção dos trabalhos na . A direção dos trabalhos na . A direção dos trabalhos na 
Congregação será dos irmãos dCongregação será dos irmãos dCongregação será dos irmãos dCongregação será dos irmãos da mesmaa mesmaa mesmaa mesma    segundo segundo segundo segundo 
escala feita pela escala feita pela escala feita pela escala feita pela sua sua sua sua liderança. Os obreiros da Igreja liderança. Os obreiros da Igreja liderança. Os obreiros da Igreja liderança. Os obreiros da Igreja 
observem observem observem observem a escalaa escalaa escalaa escala    pertinentepertinentepertinentepertinente::::    

     

ORDENAÇÃO ORDENAÇÃO ORDENAÇÃO ORDENAÇÃO AO AO AO AO MINISTMINISTMINISTMINISTÉÉÉÉRIO PASTORAL: RIO PASTORAL: RIO PASTORAL: RIO PASTORAL: nnnnuuuummmmaaaa    bbbboooonnnniiiittttaaaa    
festa espirituafesta espirituafesta espirituafesta espirituallll,,,,    rrrreeeeaaaalllliiiizzzzaaaaddddaaaa    oooonnnntttteeeemmmm    nnnnoooo    tttteeeemmmmpppplllloooo    sssseeeeddddeeee    ddddeeee    
nossa Igrejanossa Igrejanossa Igrejanossa Igreja,,,,    foi consagrado foi consagrado foi consagrado foi consagrado aaaaoooo    mmmmiiiinnnniiiissssttttéééérrrriiiioooo    ppppaaaassssttttoooorrrraaaallll    oooo    
nosso estimado nosso estimado nosso estimado nosso estimado obreiro obreiro obreiro obreiro Samuel Santos. A cerimSamuel Santos. A cerimSamuel Santos. A cerimSamuel Santos. A cerimôôôônnnniiiiaaaa    ddddeeee    
oooorrrrddddeeeennnnaaaaççççããããoooo    ffffooooiiii    rrrreeeeaaaalllliiiizzzzaaaaddddaaaa    ppppeeeelllloooo    rrrreeeepppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaannnntttteeee    ddddaaaa    nnnnoooossssssssaaaa    
DenominaçãoDenominaçãoDenominaçãoDenominação,,,,    oooo    PPPPaaaassssttttoooorrrr    CCCCaaaarrrrlllloooossssoooonnnn    RRRRoooobbbbeeeerrrrttttoooo,,,,    mmmmeeeemmmmbbbbrrrroooo    ddddoooo    
Departamento Departamento Departamento Departamento TTTTeeeeoooollllóóóóggggiiiiccccoooo    ddddaaaa    AAAALLLLIIIIAAAANNNNÇÇÇÇAAAA....    OOOO    PPPPaaaassssttttoooorrrr    ddddaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa    
dirigiu o culto e a pregação foi feita pelo dirigiu o culto e a pregação foi feita pelo dirigiu o culto e a pregação foi feita pelo dirigiu o culto e a pregação foi feita pelo próprio próprio próprio próprio rrrreeeeccccéééémmmm    
pastor pastor pastor pastor ordenadoordenadoordenadoordenado....    AAAAiiiinnnnddddaaaa    ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaarrrraaaammmm    ddddoooo    ccccuuuullllttttoooo    oooossss    
ConjuntosConjuntosConjuntosConjuntos    Ebenézer e Getsêmani. Louvamos aEbenézer e Getsêmani. Louvamos aEbenézer e Getsêmani. Louvamos aEbenézer e Getsêmani. Louvamos a    DDDDeeeeuuuussss    
pela direção pela direção pela direção pela direção que que que que o Espo Espo Espo Espíííírito estrito estrito estrito estarararar    dando a Samuel emdando a Samuel emdando a Samuel emdando a Samuel em    
sua vida. Orsua vida. Orsua vida. Orsua vida. Oreeeemmmmoooossss    ppppaaaarrrraaaa    qqqquuuueeee    oooo    sssseeeeuuuu    mmmmiiiinnnniiiissssttttéééérrrriiiioooo    sssseeeejjjjaaaa    
pppprrrrooooffffííííccccuuuuoooo....    SSSSaaaammmmuuuueeeellll    sssseeeerrrrvvvveeee    aaaaoooo    SSSSeeeennnnhhhhoooorrrr    nnnnoooo    mmmmiiiinnnniiiissssttttéééérrrriiiioooo    ddddeeee    
nossa Igreja na Congregação do Conjunto José Américo.nossa Igreja na Congregação do Conjunto José Américo.nossa Igreja na Congregação do Conjunto José Américo.nossa Igreja na Congregação do Conjunto José Américo.    
DIA DO PASTOR CONGREGACIONAL: DIA DO PASTOR CONGREGACIONAL: DIA DO PASTOR CONGREGACIONAL: DIA DO PASTOR CONGREGACIONAL: NNNNoooo    ccccuuuullllttttoooo    ddddeeee    oooonnnntttteeeemmmm    
aaaa    nnnnooooiiiitttteeee    ffffooooiiii    ccccoooommmmeeeemmmmoooorrrraaaaddddoooo    oooo    DDDDiiiiaaaa    ddddoooo    PPPPaaaassssttttoooorrrr    CCCCoooonnnnggggrrrreeeeggggaaaacccciiiioooonnnnaaaallll    
((((00002222////11110000))))....    NNNNeeeessssssssaaaa    ccccoooommmmeeeemmmmoooorrrraaaaççççããããoooo    ffffooooiiii    ffffeeeeiiiittttaaaa    uuuummmmaaaa    oooorrrraaaaççççããããoooo    
eeeessssppppeeeecccciiiiaaaallll    eeeemmmm    ffffaaaavvvvoooorrrr    ddddoooossss    mmmmiiiinnnniiiissssttttrrrroooossss    qqqquuuueeee    ffffaaaazzzzeeeemmmm    aaaa    nnnnoooossssssssaaaa    
DDDDeeeennnnoooommmmiiiinnnnaaaaççççããããoooo....    PPPPaaaarrrraaaabbbbeeeennnniiiizzzzaaaammmmoooossss    aaaaoooossss    iiiilllluuuussssttttrrrreeeessss    mmmmiiiinnnniiiissssttttrrrroooossss    ddddoooo    
EEEEvvvvaaaannnnggggeeeellllhhhhoooo    qqqquuuueeee    ffffaaaazzzzeeeemmmm    ppppaaaarrrrtttteeee    ddddoooo    qqqquuuuaaaaddddrrrroooo    ddddeeee    mmmmiiiinnnniiiissssttttrrrroooossss    ddddaaaa    
Aliança dAliança dAliança dAliança dasasasas    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaassss    EEEEvvvvaaaannnnggggéééélllliiiiccccaaaassss    CCCCoooonnnnggggrrrreeeeggggaaaacccciiiioooonnnnaaaaiiiissss    ddddoooo    
BrasBrasBrasBrasil.il.il.il.    Queira o bondoso Queira o bondoso Queira o bondoso Queira o bondoso Deus Deus Deus Deus     ccccoooonnnnttttiiiinnnnuuuuaaaarrrr    aaaabbbbeeeennnnççççooooaaaannnnddddoooo    aaaa    
esses ilustres ministros do Evangelho.esses ilustres ministros do Evangelho.esses ilustres ministros do Evangelho.esses ilustres ministros do Evangelho.    
PROGRAMAÇÃO DINF: PROGRAMAÇÃO DINF: PROGRAMAÇÃO DINF: PROGRAMAÇÃO DINF: ffffooooiiii    uuuummmmaaaa    bbbbêêêênnnnççççããããoooo    aaaa    pppprrrrooooggggrrrraaaammmmaaaaççççããããoooo    
ddddoooo    DDDDeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnnttttoooo    IIIInnnnffffaaaannnnttttiiiillll    nnnnoooo    ddddoooommmmiiiinnnnggggoooo    ppppaaaassssssssaaaaddddoooo....    DDDDeeeeuuuussss    
eeeemmmm    ttttuuuuddddoooo    aaaabbbbeeeennnnççççoooooooouuuu    aaaa    aaaapppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaaççççããããoooo    ddddaaaassss    ccccrrrriiiiaaaannnnççççaaaassss    bbbbeeeemmmm    
como a preleção feita pelo Pastor como a preleção feita pelo Pastor como a preleção feita pelo Pastor como a preleção feita pelo Pastor PaulinoPaulinoPaulinoPaulino,,,,    mmmmeeeemmmmbbbbrrrroooo    ddddaaaa    
APEC. Não APEC. Não APEC. Não APEC. Não nos nos nos nos eeeessssqqqquuuueeeeççççaaaammmmoooossss    ddddeeee    oooorrrraaaarrrr    iiiinnnntttteeeennnnssssaaaammmmeeeennnntttteeee    ppppeeeelllloooo    
DDDDeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnnttttoooo    IIIInnnnffffaaaannnnttttiiiillll    ddddeeee    nnnnoooossssssssaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa,,,,    ppppoooorrrr    eeeessssssssaaaassss    
aaaabbbbnnnneeeeggggaaaaddddaaaassss    iiiirrrrmmmmããããssss    qqqquuuueeee    ccccoooollllaaaabbbboooorrrraaaammmm    ccccoooommmm    oooo    mmmmiiiinnnniiiissssttttéééérrrriiiioooo    ddddeeee    
crianças em nossa Igreja.crianças em nossa Igreja.crianças em nossa Igreja.crianças em nossa Igreja.    
REUNIÃO CONSELHO ECLESISTICO: REUNIÃO CONSELHO ECLESISTICO: REUNIÃO CONSELHO ECLESISTICO: REUNIÃO CONSELHO ECLESISTICO: o Po Po Po Paaaastor da Igrejastor da Igrejastor da Igrejastor da Igreja,,,,    
no uso de suas atribuições no uso de suas atribuições no uso de suas atribuições no uso de suas atribuições regimentares, regimentares, regimentares, regimentares, convocaconvocaconvocaconvoca    oooo    
Conselho EcleConselho EcleConselho EcleConselho Eclessssiiiiáááásticosticosticostico    (pastores,(pastores,(pastores,(pastores,    presbíterospresbíterospresbíterospresbíteros    eeee    oooo    
representanterepresentanterepresentanterepresentante    dos didos didos didos diáconos) áconos) áconos) áconos) ppppaaaarrrraaaa    uuuummmmaaaa    rrrreeeeuuuunnnniiiiããããoooo    aaaammmmaaaannnnhhhhãããã,,,,    
a partir das 19h30m. a partir das 19h30m. a partir das 19h30m. a partir das 19h30m. A pauta da reunA pauta da reunA pauta da reunA pauta da reunião ião ião ião será será será será uuuummmmaaaa    
reavaliaçãoreavaliaçãoreavaliaçãoreavaliação    da da da da dinâmicadinâmicadinâmicadinâmica    ddddoooossss    ccccuuuullllttttoooossss    ddddoooo    mmmmeeeeiiiioooo    ddddaaaa    sssseeeemmmmaaaannnnaaaa    
bem como uma reavaliação dbem como uma reavaliação dbem como uma reavaliação dbem como uma reavaliação da distribuição da distribuição da distribuição da distribuição doooossss    
mesmosmesmosmesmosmesmos, , , , ttttanto anto anto anto no templo sede no templo sede no templo sede no templo sede como como como como nas nas nas nas cccconononongregaçgregaçgregaçgregaçõesõesõesões....        
CULTO DE ORAÇÃOCULTO DE ORAÇÃOCULTO DE ORAÇÃOCULTO DE ORAÇÃO::::    ttttiiiivvvveeeemmmmoooossss    uuuummmm    bbbboooommmm    ggggrrrruuuuppppoooo    ddddeeee    iiiirrrrmmmmããããoooossss    
orando ao Senhor na teorando ao Senhor na teorando ao Senhor na teorando ao Senhor na terçarçarçarça----ffffeeeeiiiirrrraaaa    ppppaaaassssssssaaaaddddaaaa,,,,    uuuummmmaaaassss    
cccciiiinnnnqqqquuuueeeennnnttttaaaa    ppppeeeessssssssooooaaaassss....    MMMMaaaassss,,,,    nnnneeeesssssssseeee    ccccuuuullllttttoooo,,,,    ffffaaaallllttttoooouuuu    vvvvooooccccêêêê....    VVVVeeeennnnhhhhaaaa    
bbbbuuuussssccccaaaarrrr    ccccoooonnnnoooossssccccoooo    aaaa    pppprrrreeeesssseeeennnnççççaaaa    ddddeeee    DDDDeeeeuuuussss,,,,    vvvveeeennnnhhhhaaaa    oooorrrraaaarrrr    ppppoooorrrr    vvvvooooccccêêêê    
pela sua família, pela sua Igreja, pela ALIANÇA,pela sua família, pela sua Igreja, pela ALIANÇA,pela sua família, pela sua Igreja, pela ALIANÇA,pela sua família, pela sua Igreja, pela ALIANÇA,    ppppeeeellllaaaa    
PPPPááááttttrrrriiiiaaaa    eeee    ppppeeeellllaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa    ddddoooo    SSSSeeeennnnhhhhoooorrrr,,,,    eeeessssppppeeeecccciiiiaaaallllmmmmeeeennnntttteeee    aaaaqqqquuuueeeelllleeee    
sssseeeeggggmmmmeeeennnnttttoooo    qqqquuuueeee    eeeessssttttaaaarrrr    ssssooooffffrrrreeeennnnddddoooo    ppppoooorrrr    ccccaaaauuuussssaaaa    ddddoooo    EEEEvvvvaaaannnnggggeeeellllhhhhoooo....    
Nesses cultos os Pastores e PresbNesses cultos os Pastores e PresbNesses cultos os Pastores e PresbNesses cultos os Pastores e Presbíííítttteeeerrrroooossss    eeeessssttttããããoooo    ffffaaaazzzzeeeennnnddddoooo    
uma oração uma oração uma oração uma oração especial pelos presentesespecial pelos presentesespecial pelos presentesespecial pelos presentes....    

    

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