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UMA IGREJA A SERVIÇO DE DEUS E DA COMUNIDADE 

BOLETIM DOMINICAL – 27/05/12 

      O que dá prazer a Deus      (Pr. Eudes) 
     Os amalequitas, povo nômade, que vivia de pilhagem, 
se opuseram ao povo de Deus quando ele vinha do Egito 
depois de libertado pela ação poderosa do Senhor. Esse 
fato está registrado no livro de Êxodo, capítulo 16.8-16. 
Israel derrotou os amalequitas numa batalha em que 
Moisés fez uma intercessão a Deus pelo povo, com o 
auxilio de Arão e Hur. No versículo 14 de Êxodo 16, 
encontramos um decreto de Deus em que Ele disse que 
riscaria Amaleque do mapa, pelo mal que fizera a Israel.   
      Depois de aproximadamente 400 anos chegara o dia 
de juízo sobre esse povo. Deus escolhera Saul, o 
primeiro rei de Israel,  para ser o instrumento desse juízo. 
O fato está registrado no livro de 1 Samuel 15.1-3. A 
ordem terrível de Deus era para que todos os 
amalequitas e tudo que lhe pertencia fossem destruídos 
(1 Sm 16.3). Saul organizou a campanha de guerra e 
Deus lhe entregou os amalequitas e ele os destruiu. Mas, 
infelizmente, Saul obedeceu em parte às ordens de Deus, 
pois poupou o melhor do rebanho de Amaleque e poupou 
também o seu rei, Agague. Ao voltar Saul da peleja, Deus 
mandou o profeta Samuel encontrar-se com ele para 
transmiti-lhe Sua insatisfação por ter ele obedecido 
parcialmente a Sua vontade. Samuel disse a Saul, o 
seguinte: “... Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em 
holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à 
palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que 
o sacrificar; e o atender melhor é do que a gordura de 
carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de 
feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. 
Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também  

            

te rejeitou a ti, para que não sejas rei” 1 Sm 15.22,23. 
     A sentença de Deus sobre Saul, por causa do seu 
pecado de desobediência, foi ter ele sido rejeitado e ter 
perdido o direito de ter sucessores de sua família 
ocupando o trono de Israel. 
     Tratando-se ainda do pecado de Saul, foi porque ele  
obedeceu parcialmente uma manifestação da vontade 
de Deus para a sua vida. Deus mandou destruir tudo 
dos amalequitas, inclusive o povo, e Saul poupou o rei 
e o melhor do seu rebanho. Quando Samuel o arguiu 
ele disse que tinha poupado o gado para ser usado 
como oferenda ao Senhor, nos cultos celebrados por 
Israel. Isso deu ensejo a Samuel de dizer-lhe que Deus 
tem mais prazer em que a Sua vontade seja obedecida 
do que em sacrifícios que lhe são oferecidos. 
     Irmãos, Deus é um ser pessoal e tem uma vontade 
que é revelada nas Sagradas Escrituras, e que deve 
ser obedecida por todos, especialmente por aqueles 
que professam a fé em Cristo. Essa vontade, disse 
Paulo, é boa, perfeita e agradável. (Rm 12.2). É preciso 
que levemos a sério a questão da vontade de Deus,  
pois o pecado de desobediência é comparado ao 
pecado de feitiçaria, conforme revelado por Samuel, o 
profeta. “Porque a rebelião é como o pecado de 
feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria”.  
       Irmãos queridos, o que dá prazer a Deus não é 
tanto as celebrações ou os cultos que apresentamos a 
Ele, mas em que obedeçamos em tudo a Sua santa 
vontade. O ideal é que as nossas celebrações ao 
Senhor sejam misturadas com um profundo sentimento 
de obediência aos mandamentos de Deus, revelados 
nas Sagradas Escrituras. 
      A Bíblia nos diz que Deus abomina as celebrações 
realizadas pelo seu povo, quando essas são 
misturadas com a iniquidade, com o pecado (Leia 
Malaquias capítulos 1 e 2). 
     Portanto, procuremos em tudo fazer a vontade de 
Deus para as nossas vidas, inclusive aquela que trata 
sobre a santificação. “Mas, como é santo aquele que 
vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa 
maneira de viver” 1 Pe 1.15. 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 Junho/12 
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- Mardoqueu Mendes (R. do 
Sol); 02 - Myllena Araújo; 04- Lucyan Soares; 05- Pr. 
Toni (Valentina); 06- Samuel de Oliveira; 06- Mª 
Geralda (Valentina); 07- Letícia Dantas; 08- Viviane da 
Costa; 09- Cleane Martins (E. Sátyro); 10- Mª de 
Lourdes (E. Sátyro); 10- Marília dos Santos; 11- Euzari 
Mª (Valentina); 11- Thamayron Alves (Valentina); 15- 
Janiele Andrade; 17- Jair Costa (J. Américo); 18- Diác. 
Marcos Soares (Valentina); 18- Francisca Angelita; 18- 
Mª José Teixeira (R. do Sol); 18- Emília Lopes (E. 
Sátyro);  19- Enoque Monteiro; 20- Djanilson 
Rodrigues; 21- Camila Cíntia (Valentina); 23- Diác. 
Valdenor Torres; 23- Paulo Correia Josué; 23- Mª Costa 
(E. Sátyro); 23- Eliane da Penha (Valentina); 24- Josefa 
de Aquino; 27- Kristofer Silva; 28- Cícera Paulino; 28- 
Gabriel Felipe (R. do Sol); 29- Thiago Augusto; 30 - Pr. 
Walter Bezerra; 30- Laércia Jamilly.    

 
ESCALA DE DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje à noite – Demétryo/Euclides; 
 Ter – Marçal; Qui – Bosco; Sáb – Léo  

  
           
 

PARABÉNS para você, 

aniversariante. 

 



 

            

 
 

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

03 - Pr. André; 10 – Pr. Cícero;  
17 – Pr. Eudes; 24 – Pr. Walter  

CULTO DEVOCIONAL 
03 – Neuzinha; 10 – Valda; 17 - Jaciara; 24 – Bruno 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
06 – Marlene; 13 – Iza; 20 - Carmelita; 27 – Marlene    

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Meireles (13,27); Antônio João (06,20) 

 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes: 07 – Diác. Josenilton; 14 – Diác. Demétryo; 

21 – Diác. Marçal; 28 – Diác. Davi 
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  

CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
02 – Pr. Jedaías; 09 – B.T. Samuel; 16 – Pb. Lucine;  

23 – Pr. Walter; 30 - Fabiano 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

03 – Pr. Cícero; 10 – Pr. Jedaías;  
17 – Miss. Liliane; 24 - Presb. Enoaldo  

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
03 – Pr. Walter; 10 – Presb. Silas;  

17 – Pr. André; 24 – Pr. Cícero  
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

(ESCALA DE RESPONSABILIDADE DO DIRIGENTE)  

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 
03 – Sem. Jadson; 10 – Presb. Lucine;  

17 – Pr. Cícero; 24 – Pr. André  
    CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (SEX) 

(ESCALA DE RESPONSABILIDADE DO DIRIGENTE)  

    CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
03 – B.T. Samuel; 10 – Presb. Inaldo;  
17 – B.T. Samuel; 24 – Presb. Lucine  

 A VOZ CONGREGACIONAL RÁDIO COMUNITÁRIA CRUZ DAS 

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

 
 

 

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 junho é a seguinte: Dia 06 – Pr. Cícero; dia 13 – 
Pr. Eudes; Dia 20 – Presb. Lucine; Dia 27 – Pr. Walter. 
 

 
 
ESCOLA DOMINICAL: 
lembramos aos irmãos 
à necessidade de frequentarem assiduamente a Escola 
Bíblica Dominical. Deus graciosamente nos deu um dia da 
semana, o dia do Senhor, para que descansemos de 
nosso labor semanal e para que O adoremos nas 
reuniões da Igreja. Não perca essa benção em sua vida. 
Valorize a EBD de sua igreja e venha aprender mais das 
Sagradas Escrituras. 
SITE DA III IEC/JPA: o site de nossa igreja na Internet 
está sendo expressivamente visitado. No site estamos 
veiculando as mensagens pregadas aos domingos, o 
boletim dominical da igreja, noticias da igreja sofredora e 
do mundo evangélico além de outras informações 
preciosas para a vida dos crentes em Cristo. Ainda no site 
você encontrará apostilas sobre instruções básicas para 
os iniciantes na fé, e sobre a doutrina cristã (Uma visão 
panorâmica da Teologia Sistemática), ambas de autoria 
do Pastor da Igreja, além de muitos artigos interessantes. 
Visitem-nos! 

        VISITANTES, SEJAM BEM-VINDOS!   
 

 

 

REUNIÃO ESPECIAL PARA CASAIS: no próximo dia 
01/06 (sexta-feira à noite), teremos uma reunião especial 
para casais, inclusive noivos. Essa reunião estará sob a 
orientação do casal Pr. Jedaías e Miss. Liliane.  

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”. 
ESCOLA BIBLICA DOMINICAL JOSÉ AMÉRICO: 
começamos no mês passado, no domingo pela manhã, a 
EBD na Congregação do José Américo. A classe de 
adultos está sob a orientação do Bel. Teol. Samuel. 
AVANÇO EVANGELISTICO: no próximo sábado, a partir 
das 15h teremos um trabalho evangelístico, sob a 
coordenação do DMIS na Congregação do José Américo.      
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 

 

 
 

AME A 

BÍBLIA E A 

LEIA 

TODOS OS 

DIAS 

“Prega a Palavra, 
insta, quer seja 
oportuno, quer  

não...” 2 Tm 4.2 

BODAS DE OURO: os irmãos 
Diác. Antônio João e Da Luz, 
completaram no dia 22/05 
cinquenta anos de casados. 
Parabenizamos ao ilustre casal 
pela expressiva data e rogamos 
a continuidade da benção do 
Senhor sobre a vida deles e da 
família. Hoje à noite o casal irar 
oferecer o culto em gratidão a 
Deus pelo tempo de casados, e 
pela família decorrente. 

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

