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       Um lar feliz      (Pr. Eudes Lopes Cavalcanti) 
     É bom que se esclareça que felicidade não é sinônimo 
de ter. Não é ter dinheiro, prestígio, beleza, posição social e 
outras coisas que são de tanta estima do homem que não 
tem Jesus no coração. A felicidade, segundo as Sagradas 
Escrituras, primeiramente é ter Jesus no coração, pois quem 
tem Jesus tem tudo e quem não tem Jesus não tem nada. 
Por exemplo: no salmo 32.1 nos é dito que é bem 
aventurado (muito feliz, felicíssimo) aquele cuja 
transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Jesus no 
coração é o primeiro passo da felicidade. A segunda coisa 
que traz felicidade para o crente é a obediência aos 
mandamentos do Senhor revelados na Bíblia Sagrada. 

    A família é uma instituição divina e não uma invenção 
da sociedade. O primeiro ministro que oficiou uma 
cerimonia de casamento, que é o passo inicial para a 
formação de uma família, foi o próprio Deus, quando 
uniu Adão e Eva e os autorizou a viver a vida conjugal 
em comum. 
    Mas que vem a ser um lar feliz, que é o sonho de 
todos os seres humanos? A luz da Bíblia Sagrada um 
lar feliz é aquele em que todos os seus componentes 
professam a fé em Cristo, são crentes, nascidos de 
novo, novas criaturas em Cristo Jesus. Mas, ainda, um 

lar feliz é aquele em que os seus componentes (cônjuges, 
pais, filhos, irmãos) andam nos caminhos do Senhor, cada 
um deles obedecendo o mandamento divino para si 
revelado na Santa Palavra de Deus. Para os cônjuges 

(marido e esposa) é dito: Deus disse para a esposa: “Vós, 
mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao 
Senhor; porque o marido é a cabeça da mulher, como 

            

também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele 
próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim 
como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as 
mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido” Ef 
5.22-24. Para o marido, Deus disse: “Vós, maridos, 
amai vossa mulher, como também Cristo amou a 
igreja e a si mesmo se entregou por ela” Ef 5.25. 
Para os pais (pai e mãe ), Deus disse: “E vós, pais, 
não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na 
doutrina e admoestação do Senhor” Ef 6.4. Para os 

filhos disse Deus: “Vós, filhos, sede obedientes a vossos 
pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a 
tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, 
para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra”  Ef 
6.1-3. 
     Deus contemplou a todos os componentes da família 
com uma orientação que se obedecida, com certeza, trará 
alegria, prazer e felicidade ao lar. A começar com a 
mulher que deve obedecer em tudo ao seu esposo, 
exceto no pecado. Depois, o homem deve amar sua 
mulher como ama a si mesmo; os pais devem criar os 
seus filhos nos caminhos do Senhor e não provocá-los a 
ira, e por fim os filhos devem obedecer aos seus 
respectivos pais, exceto naquilo que for pecaminoso aos 
olhos de Deus. 
    O que está acontecendo hoje? Temos assistido, 
mesmo em lares crentes, mulheres insubmissas, 
desobedientes aos seus maridos; marido que por causa 
da desobediência da mulher já não a ama mais; pais que 
falharam em criar os seus filhos nos caminhos do Senhor 
e vivem provocando a ira deles; e filhos desobedientes 
aos seus pais. Não pode haver felicidade num lar nesse 
estado, em que todos os mandamentos de Deus para ele 
estão sendo violados, desobedecidos, onde a santidade 
de Deus é ultrajada. Misericórdia! 
   Irmãos se quisermos lares felizes, abençoados e 
abençoadores, obedeçamos todos à santa Palavra de 
Deus, pois de outra maneira não haverá felicidade. Ainda 
a tempo de restauração. Arrependamo-nos de nossos 
pecados, confessemo-los ao Senhor e os abandonemos, 
e assim os nossos lares passarão a gozar de prazer e de 
alegria. AMÉM!  
       

     

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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); 19h30m – Culto de Celebração ao Senhor (última 
sexta-feira de cada mês – DAUC/DHEC); Sábado: 16h – 
Ensaio do Conjunto Coral; 19h30m – Culto dos Jovens   (Culto 
Matutino: Todos os dias – 07h30m às 08h30m) (1ª Semana do 
mês – Culto de oração de segunda a sexta) 

CALENDÁRIO DE EVENTOS Maio/Junho 
19,20/05 – Aniversário Cong. Ernani Sátiro; 20 - Feijoada 
DHEC da ALIANÇA. 01 – Reunião Especial para Casais; 
02 – Avanço Evangelístico José Américo; 07 – Manhã de 
Jejum e Oração; 09 – Jantar dos Namorados; 10 – Dia dos 
Oficiais; 17 – Dia da Beneficência; 29,30/06,01/07 – 
Congresso EBD ALIANÇA.       
                 ANIVERSARIANTES DE MAIO 

01- Edileusa Gomes; 01- Diác. Antônio João; 01- 
Daniel Jr. (E. Sátiro); 01- Mª Eduarda (E. Sátiro); 01- 
Inácia Santos (R. do Sol); 05- Presb. Adelson 
Alexandre; 06- Gustavo Souza (E. Sátiro); 08- 
Carmelita Tereza; 09- Paulo S. Josué; 09- Miriam 
Joaquim; 09- Ariane de Santana (Valentina); 11- Diác. 
Joaquim de Meireles; 11- Lucas Silva (Valentina); 12- 
Igor Medeiros (R. do Sol); 13- Agnes T. de Holanda 
(R. do Sol); 13- Celízia  Ferrer; 13- Luciel Victor; 14- 
Josefa Maria (Valentina); 16- Isa Nayla; 16- Anderson 
(Valentina); 18- Jean Carlos (Valentina); 18- Rebeca 
(Valentina); 19- Flores França; 21- Mª Luiza (filha 
Wirlline); 23- José Alves (R. do Sol); 25- Mª da Penha 
(J. Américo); 25- Júlia Mendonça (Valentina); 27- 
Ingrid Vitória (E. Sátiro); 28- Nayra França; 28- Diác. 
Demétryo Albuquerque; 28 - Max W. Fragoso; 28 - 
Severino (Valentina); 29- Margarida Mª; 29- Matheus 
Fernandes (R. do Sol); 31- Graça Alcântara. 

PARABÉNS ANIVERSARIANTES! 

 

ESCALA DE DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 
Hoje à noite – Bosco/Marçal; 

 Ter – Valdenor; Qui – Euclides; Sáb – Berg  
  
           
 



 

            

ESCALA DE OBREIROS (MAIO) 

 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 

20 - Pr. Ricardo; 27 – Pr. Eudes  
CULTO DEVOCIONAL 

20 – Presb. Evandro; 27 – Evalda Yamaguchi 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 
23 – Carmelita; 30 – Marlene Soares   

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Meireles (30); Antônio João (23) 

 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes:  

24 – Diác. Valdenor; 31 – Diác. Bosco 
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  

CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
26 – Miss. Maria Eliane 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
20 – Diác. Junior; 27 – Presb. Enoaldo  

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
20 – Pr. Carloson; 27 – Pr. Cícero  

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 
26 – Maria da Luz/Presb. Saul  

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 
20 – Pr. Cícero; 27 – Pr. Walter 

    CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (SEX) 
(ESCALA DE RESPONSABILIDADE DO DIRIGENTE)  

    CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
20 – Diác. Francisco; 27 – B.T. Samuel  

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

A VOZ CONGREGACIONAL RÁDIO COMUNITÁRIA CRUZ DAS 

ARMAS FM, 104.9 - QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 
            

ESCALA DE CONJUNTOS MÊS DE MAIO 
20 – Getsêmani; 27 – Shekinah e Ebenézer 

 

 

 
 

PASTOR ASSEMBLEIANO: hoje a noite pregará em 
nossa Igreja o Pastor Ricardo Flamayon, do Sudeste do 
nosso País. Damos as boas vindas ao Pastor Ricardo e 
que sua curta estada conosco seja repleta de bênçãos 
recíprocas.  
PROGRAMAÇÃO DIA DAS MÃES: louvamos a Deus 
pela abundante graça que ele derramou na programação 
da Igreja atinente ao Dia das Mães. Tivemos duas 
reuniões maravilhosas (manhã e noite). Pela manhã 
tivemos ainda um saboroso Café da Manhã que os 
homens de nossa Igreja ofereceram às mães. Queira o 
bondoso Deus abençoar a todos os que estiveram à 
frente da programação daquele dia especial. 
SEMANA DO LAR: foi uma benção a nossa Semana do 
Lar. Deus em tudo abençoou o evento e falou ao coração 
dos presentes, usando a instrumentalidade dos irmãos 
que fizeram parte da programação. A nossa gratidão a 
todos os que participaram mui especialmente aos 
ministros da Palavra. Deus a todos abençoe. 
PROGRAMA RADIOFÔNICO: o programa radiofônico A 
Voz Congregacional, de responsabilidade de nossa Igreja, 
está sendo veiculado nas quartas-feiras, no horário das 
20h às 21h, na Rádio Comunitária Cruz das Armas FM, 
frequência 104.9. Incluamos esse programa em nossas 
orações para que ele seja uma benção para os ouvintes 
da grande João Pessoa. 
ESCALA DE PRELETORES PROGRAMA RÁDIO: no 
programa A Voz Congregacional, temos um momento de 
15 minutos para uma reflexão bíblica. A escala para o 
mês de maio é a seguinte: Dia 23 – Pr. Eudes; 30 – Pr. 
Walter. 
ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO: as 
festividades de aniversário da Congregação do Ernani 
Sátiro que tiveram inicio ontem com um avanço 
missionário à tarde e um culto a noite, na praça daquele 
conjunto habitacional, se encerrarão hoje com um culto ao 
ar livre na rua de lado das instalações da Congregação. 
Ontem pregou o Pastor Cícero e hoje pregará o Pastor 
André. Os Conjuntos Shekiná e Kadoshi participaram do 
culto de ontem. 
PARABÉNS: parabenizamos aos irmãos que fazem a 
Congregação do Ernani Sátiro liderada pelo Presb. Saul, 
pela passagem de mais um ano de organização. 

 

 

 

FEIJOADA: hoje, após a EBD, nas dependências de 
nossa Igreja, teremos uma feijoada organizada pelo 
Departamento Nacional de Homens da ALIANÇA. O 
preço do prato é de R$ 5,00. Prestigiem! 
DIÁCONO DAVI CIRURGIADO: o Diác. Davi submeteu-
se a uma pequena cirurgia (raspagem de carnosidade) 
num de seus olhos. Ele passa bem graças a Deus.  
REUNIÃO ESPECIAL PARA CASAIS: no próximo dia 
01/06 (sexta-feira à noite), teremos uma reunião especial 
para casais, inclusive noivos. O casal Pr. Jedaías e Liliane 
irão ministrar a Palavra.  

CULTO DE ORAÇÃO: venha orar conosco nas 
terças-feiras, no horário das 19h30m às 21h. Nesses 
cultos estamos orando pelas famílias, pelo ministério 
da Igreja e pela saúde do povo de Deus. Ainda 
nesses cultos temos um momento missionário e 
também estamos tendo uma oração especial para 
solução de problemas insolúveis do ponto de vista 
humano. “a oração de um justo pode muito em seus 
efeitos”. 
ORAÇÃO PELOS ENFERMOS: não nos esqueçamos de 
orar a Deus em favor dos irmãos que estão enfrentando 
enfermidades, dentre eles Maria Vicência, Josefa de 
Aquino, Enoque Monteiro, Maria José esposa de Enoque, 
Fátima esposa de Euclides, Presb. Adelson e Maria 
Guedes. “Orai uns pelos outros para que sareis”. 
VÍDEOS DOS CULTOS: as mensagens pregadas no 
culto dos domingos à noite estão sendo postadas no 
site da nossa Igreja WWW.3iec.com.br. 

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

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h. INTERAJA COM O 
PROGRAMA PELO FONE: 3242.5190 

 

 
VISITANTES, SEJAM BEM-VINDOS!   

 
 

AME A 

BÍBLIA E 

A LEIA 

TODOS 

OS DIAS 

“Que pregues a 
Palavra, instes a 
tempo e fora de 

tempo...” 2 Tm 4.2 

http://www.3iec.com.br/

