
 

III IGREJA EVANGÉLICA 

CONGREGACIONAL DE JOÃO PESSOA 
 

Rua Elba Maria Silva da Costa,  S/Nº- Geisel  
      Pastor Titular: Rev. Eudes Lopes Cavalcanti 

             Pastor Auxiliar: Rev. Walter Moura 

        Pastor Auxiliar: Rev. Jedaías Rodrigues 

SITE: WWW.3iec.com.br 

BOLETIM DOMINICAL – 23/08/15 
  Uma panorâmica sobre Mateus  

    O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo 

Testamento. Mateus era um apóstolo de nosso 

Senhor Jesus Cristo, portanto uma testemunha ocular 

dos acontecimentos da vida do Salvador, a partir de 

sua chamada para o ministério apostólico.  

    Esse Evangelho, como os Evangelhos de Marcos e 

Lucas, é chamado de Evangelho Sinótico devido os 

relatos desses Evangelhos ser similares. 

    Mateus foi escrito visando informar aos crentes 

judeus que Jesus era de fato o Messias prometido no 

Antigo Testamento, e para alcançar esse objetivo usa 

essa parte da Bíblia Sagrada. A expressão “isto 

aconteceu para que se cumprisse ao que estava 

escrito no profeta...” é usada intensamente nesse 

Evangelho. Outra coisa que prova essa finalidade é 

que a genealogia de Jesus remonta a Abraão, 

diferente de Lucas que liga Jesus a Adão. 

    O Evangelho de Mateus segue o padrão dos outros 

dois sinóticos, principalmente o de Lucas, enfocando  

as fases da vida e ministério do Senhor (anunciação, 

concepção miraculosa, nascimento, crescimento, 

início ministério aos trinta anos, tentação, ministério 

de ensino através de parábolas e sermões, ministério 

miraculoso, prisão, condenação, morte, sepultamento 

ressurreição e a grande comissão dada a Igreja. 

    Mateus foi escrito com o propósito de prover os 

seus leitores de um relato da vida de Jesus por uma 

testemunha ocular; para assegurar aos seus leitores 

que Jesus é o Filho de Deus e o Messias esperado 

desde o remoto passado, predito pelos profetas do 

Antigo Testamento; para demonstrar que o reino de 

Deus se manifestou em Jesus de maneira 

incomparável. Mateus deixa claro que Israel rejeitou a 

Jesus e ao seu reino e se recusou a crer nele por ter 

ele vindo como um Messias espiritual e não político e 

só no final da presente era Ele virá em glória para 

julgar e governar o mundo.  

    

    Visualizando Mateus de forma encadeada, 

encontramos esse Evangelho apresentando Jesus 

como o cumprimento da esperança profética de 

Israel (como nasceu, lugar do nascimento, regresso 

do Egito para onde fora levado a fim de escapar da 

morte projetada por Herodes, residência em 

Nazaré, precedido por um profeta, território 

principal do seu ministério, ministério de cura, 

metodologia de ensino através de parábolas, 

entrada triunfal em Jerusalém e prisão). O 

evangelho também enfoca os cinco principais 

sermões de Jesus: o sermão do monte (capítulos 5-

7); instruções para os pregadores do Evangelho 

(capítulo 10); as parábolas do reino (capítulo 13); O 

perfil do verdadeiro discípulo de Cristo (capítulo 18); 

o sermão Escatológico (capítulos 24 e 25). O 

Evangelho de Mateus ainda faz uma narrativa sobre 

as obras realizadas por Jesus como testemunho da 

realidade do reino de Deus; do irrompimento desse 

reino através da pessoa de Jesus; da oposição à 

proclamação do Reino; da viagem de Jesus a 

Jerusalém pela última vez e a sua última semana 

ali; da prisão, crucificação, sepultamento e 

ressurreição de Jesus dentre os mortos; e da grande 

comissão dada por Jesus aos seus apóstolos.  

    Esse Evangelho ainda tem as seguintes 

características especiais: 1) é o mais judaico dos 

evangelhos; 2) Contém a exposição mais 

sistemática dos ensinos de Jesus e do seu 

ministério de cura e libertação; 3) Os cinco sermões 

principais já mencionados contêm os textos mais 

extensos dos Evangelhos sobre o ministério de 

ensino de Jesus; 4) Esse Evangelho, de modo 

especifico, identifica eventos da vida de Jesus como 

sendo cumprimento do Antigo Testamento mais do 

que qualquer outro livro da Bíblia; 5) Enfoca mais 

do que outro livro da Bíblia a questão do Reino  dos 

Céus (Reino de Deus); 6) Mateus destaca o padrão 

ético do reino de Deus, o poder divino em operação 

no reino sobre o pecado, a doença, os demônios e a 

morte, o triunfo do reino na vitória final de Cristo, 

nos fins dos tempos; 7) Mateus é o único Evangelho 

que menciona a igreja como entidade futura 

pertencente a Jesus. 

                       Pr. Eudes Lopes Cavalcanti     

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
           

          CALENDÁRIO DE EVENTOS (AGO/SET) 

25/08 – Gincana Radical DMOC 2015;  23/08 – 

Aniversário Pastorado (21/08); 23/08 – Dia do 

Congregacionalismo; 23/08 – Dia da EBD; 25/08 – 

Culto Especial – Pr. Severino Carlos;  29/08 – 

Aniversário da ALIANÇA (48 anos); 29,30/08 – 

Aniversario Cong. Rota do Sol. 13/09 – Dia do 

Adolescente; 13/09 – Aniversário DHEC; 19,20/09 – 

Aniversário da Igreja; 24 a 27/09 – Aniversário Cong. 

Valentina; 27/09 – Sopão na Rota do Sol; 27/09 – Dia 

do Ancião.                 

             ANIVERSARIANTES DE AGOSTO  

02-Gilma Araújo (Valentina); 02-Severino do Ramo 

(R. do Sol); 03-Virgílio de Araújo (Valentina);  04-

Marlene Soares;  05-Mª Nazaré; 05-Presb. Saul dos 

Santos (E. Sátyro); 05-Adriano da Silva; 05-Sheila 

Fernandes (Valentina); 05-Maria Clara (Valentina); 

06- Luciano Ferreira;  07-Anália Mendes  (R. do Sol); 

08-Mª Alice; 09-Fabiano Nóbrega Jr.; 11-Rosimayry 

Brito; 11-Claudimiro Marinho (R. do Sol); 12-Antônia 

de Lima; 13- Wallison dos Santos (Valentina); 14-

Elizabete Gomes (E. Sátiro); 15-Severina Ferreira; 15-

Paula Francinette; 16-Diác. Murilo Pedro; 17-Iasmin 

Marinho; 18-Vitor (Valentina); 19-Romilson de Sousa 

(Valentina); 20-Emira Lúcia (Valentina); 20-Otília de 

Araújo; 21- Beatriz Lima; 21-Karina Ribeiro (E. 

Sátiro); 23-Murilo de Souza; 23-Elias Amorim 

(Valentina); 23-Pr. André Rogério (Valentina); 24-

Taires Fidelis; 24- Pr. Jedaías Rodrigues;  25-Juzirene  

Santiago (E. Sátiro); 26-Kaio (E. Sátiro); 27- Ivan 

Batista; 27- Lohanna Clara (filha de Elma); 29-

Josenildo Silva; 29-Letícia Morais (Valentina);  29- 

Mateus Henrique (E. Sátiro); 30-Joceliana da Silva 

(Valentina); 31-Mª das Neves; 31- Makoby Lopes. 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 
Ter – 19.30h  Culto Oração/Estudo Bíblico  

Qua - 15h às 17h  Círculo de Oração 
Sex – 19.30h Culto nas Residências 

Sab – 19.30h Culto dos Jovens  

 

“Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o 

que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, 

que diz:” Mt 1.22 



 

 

     
               ESCALA DE OBREIROS (AGOSTO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
23 – Pr. Samuel; 30 – Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 
30 – Murilo Pedro 

MOCIDADE (SÁB) 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

26 – Pr. Samuel  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Meireles (26)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

23 – Davi Silva; 30 – Pb. Enoaldo 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

23 – Pr. Jedaías; 30 – Pb. Silas 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
23 – Pr. Walter; 30 – Pr. Jedaías 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

23 – Pb. Emanuel; 30 – Pr. Samuel 
       ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

25 – Pr. Walter  
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

Davi Silva (25) 
ESCALA CASA DE ACOLHIDA 

29/08 – Virgínia Macedo  
 

 
 
 

NUTRIÇÃO MATERNO-INFANTIL  

Organização Raquel Bezerra  

Nutricionista CRN-6/4567 

EMPRESARIAL THYGUNAN 

R. Silvino Chaves, 911 – Manaíra – João Pessoa 

raquelnutri@gmail.com 

(83) 988407734; (83) 993057255 

ESCALA DE DIACONOS 
Hoje: Marçal/Davi; Ter – Murilo     

 

 A Escola Bíblica Dominical (Celízia Férrer) 
     Tudo começou no dia 3 de novembro de 1783, quando 
o jornalista inglês Robert Raikes, residente em 
Gloucester (Inglaterra), passando pelas ruas de sua 
cidade, viu um grande número de crianças que ali 
perambulavam, praticando pequenos furtos, sendo de 
alguma forma levados à delinquência. Então, resolveu 
tocado pelo Espírito Santo de Deus, nelas investir, 
reunindo-as aos domingos para ensinar-lhes a Palavra 
de Deus, juntamente com várias matérias seculares: 
como matemática, história e a língua materna (o inglês). 
Esse investimento foi plenamente aprovado por Deus. 
Mal sabia Raikes que estava lançando os fundamentos 
de uma obra espiritual que atravessaria os séculos e 
abarcaria o globo, chegando até nós, sendo a maior e 
mais poderosa agência de ensino da Palavra de Deus 
que a igreja dispõe. Só em 19 de agosto de 1885, na 
cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, os missionários 
Robert e Sara Kalley iniciaram a primeira Escola 
Dominical em língua portuguesa. 
   A Escola Dominical tem como objetivo básico, 
alcançar pela Palavra de Deus, as crianças, os 
adolescentes, os jovens, os adultos, a família, a igreja. 
Não podemos conceber uma igreja sem a Escola 
Dominical, pois ela prepara os alunos a fortalecerem 
outros crentes; Leva os alunos a uma compreensão e 
experiência mais profunda do Reino de Deus, na terra e 
Seu conflito contra o poder de Satanás; Motiva os 
alunos através das verdades eternas do evangelho, a 
dedicar-se sem reservas à evangelização dos perdidos 
em todas as nações no poder do Espírito Santo; Ela 
ensina a transmitir o Evangelho de Cristo a crentes fiéis, 
para que conheçam, guardem e ensinem a verdadeira fé 
bíblica e a santidade de vida, etc. 
    A Escola Dominical é tão importante, que no dia  
consagrado à adoração cristã, nossa primeira atividade 
é justamente ir a esse prestimoso educandário da 
Palavra de Deus. Como falou certo autor: “Extinga a 
Escola Dominical e dentro de poucos anos a sua igreja 
terá apenas a metade de seus membros”. 
    E se você anseia por uma vida profunda com Deus e 
por sua Palavra, não deixe de frequentar assiduamente a 
Escola Dominical. Participe da Escola Dominical. Porque 
ela devidamente funcionando, é o Povo do Senhor, No 
dia do Senhor, Estudando a Bíblia, na casa do Senhor.  

DIA DA ESCOLA BIBLICA DOMINICAL: hoje pela manhã 

teremos uma programação especial em comemoração 

ao Dia da Escola Bíblica Dominical.  O tema escolhido 

pela direção da Escola é: Deus ensina ao Seu povo. O 

lema é: Aprendendo os preceitos de Deus. O preletor 

será o Pastor Carlos Kleber, presbiteriano. Os Conjuntos 

Ebenézer e Getsêmani participarão do culto.  

ANIVERSÁRIO DO PASTORADO (I): hoje à noite o pastor 

Eudes estará oferecendo a Deus um culto em ações de 

graça pelos seus onze anos de pastorado na III IEC/JPA. 

ANIVERSÁRIO DO PASTORADO (II): o pastor Eudes vem 

agradecer a Deus primeiramente, aos oficiais e a 

membrezia em geral da III IEC/JPA, pelos onze anos de 

ininterrupto pastorado na Igreja.   

CULTO ESPECIAL DIA 25/08: na próxima terça-feira, 

teremos uma reunião especial em nossa Igreja 

aproveitando a presença, em nossa Capital, do Pastor 

Severino Carlos, da IEC de Macaparana/PE que pregará 

no culto. Os Conjuntos Ebenézer e Getsêmani 

participarão também dessa reunião.  

ANIVERSÁRIO DA CONGREGAÇÃO DA ROTA DO SOL: a 

Congregação da Rota do Sol, dirigida pelo Presb. Silas,  

realizará as festividades de seus dez anos de 

organização nos próximos dias 29 e 30 de agosto. 

Pregarão nos três cultos o Pb. Enoaldo José (sábado) 

pastores Jedaías Rodrigues (domingo manhã) e 

Josinaldo Felix no domingo à noite. A direção da 

Congregação escolheu o tema: Vivendo agora os últimos 

dias, e o lema: Prepara-te, ó Israel, para te encontrares 

com o teu Deus. (Amós 4.12b). 

ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA: no dia 29 deste mês a 

nossa Denominação irá realizar as festividades de seu 

48º de organização. O culto comemorativo será no SESC 

João Pessoa, no centro da cidade. 

ANIVERSÁRIO DA IGREJA (19,20/09): TEMA: UMA 

IGREJA SENSÍVEL A VOZ DO ESPÍRITO. LEMA: QUEM TEM 

OUVIDOS OUÇA O QUE O ESPÍRITO DIZ AS IGREJAS. 

PRELETORES PASTORES EDMUNDO JORDÃO (BETEL 

BRASILEIRO) E ODAILSON CHAVES (IEC 

PIEDADE/RECIFE/PE). 

 PROGRAMAÇÃO MOCIDADE -  AGOSTO/SETEMBRO 

29/08 – ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA 

05/09 – CULTO NA IGREJA – SORVETADA 

Direção: Danilo; Sorteios de Brindes 

12/09 – JANTAR DE CASAIS 

26/09 – CULTO NA IGREJA 

Direção: Makoby; Pregação: Davi Silva 

Louvor: Violão e percussão (Danilo)  

 
 

 

 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  2 Tm 4.2 

   A VOZ CONGREGACIONAL  

RÁDIO CPAD FM – 96.1 

SÁBADO – 12h às 12.50h           

www.radiocpadfm.com.br 

3222.4700; 3241.2864 
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