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Qual desses você é?  
  Nos evangelhos sinóticos encontramos o 

Senhor Jesus Cristo ensinando através de 

parábolas, método de ensino comum no oriente 

antigo, em que o Mestre usando coisas do 

cotidiano ensinava verdades morais ou 

espirituais profundas.  A Bíblia já vaticinava 

que o Mestre Galileu utilizaria esse método de 

ensino para falar das coisas de Deus à sua 

geração.  “Tudo isto disse Jesus por parábolas 

à multidão, e nada lhes falava sem parábolas; 

Para que se cumprisse o que fora dito pelo 

profeta, que disse: Abrirei em parábolas a 

minha boca; publicarei coisas ocultas desde a 

fundação do mundo” Mt 13.34,35. 

   Dentre as parábolas proferidas por Jesus 

encontramos a Parábola do Semeador (Mt 13.1-

8). Nessa parábola Jesus disse que o semeador 

saiu a semear e que uma parte da semente caiu 

em quatro tipos de terrenos. No primeiro tipo 

(ao pé do caminho) a semente foi comida pelas 

aves do céu. No segundo tipo de terreno (entre 

pedras) a semente germinou, mas como a terra 

não tinha profundidade ela morreu. A terceira 

semeadura caiu entre espinhos. A semente 

germinou, mas os espinhos a sufocaram e ela 

não produziu fruto com perfeição. A última 

semeadura caiu em boa terra e germinou e 

produziu frutos com abundância. 
 

     Explicando a parábola aos seus discípulos 

(Mt 13.18-23), Jesus disse que a semente que 

caiu ao pé do caminho são aquelas pessoas que 

ouvem o Evangelho, mas não lhe dão atenção, 

pois o diabo tira a semente do seu coração. A 

semente que caiu em terra sem profundidade 

são aquelas pessoas que creem por certo 

tempo no evangelho e depois se desviam.  A 

semente que caiu entre os espinhos são 

aquelas pessoas que ouvem o evangelho e 

creem nele, mas os cuidados e deleites da 

vida sufocam a semente e ela não produz 

fruto com perfeição. A semente que caiu em 

boa terra são aquelas pessoas que ouvem o 

Evangelho creem nele e perseveram vivendo 

para Deus, produzindo frutos. 

    Olhando para a igreja da atualidade vemos 

o povo de Deus feito aquele tipo de 

semeadura feita entre espinhos, pois o vemos 

encharcado com as coisas deste mundo, 

muitas delas lícitas, mas que tomam o lugar 

de Deus no coração do cristão, pois eles dão 

mais atenção a elas do que a vida espiritual.      

Dentre essas coisas comparadas a espinhos 

temos a televisão que muitos não conseguem 

desligar para vir para a Igreja; a internet 

quando, sem disciplina, passamos horas a fio 

navegando; o lazer nos dias reservados para 

cultuar a Deus; o trabalho; os estudos, etc, 

esses dois últimos quando feitos sem se dá 

mais tempo para Deus.   

     Permita Deus, irmãos, que nós da 3ª 

IEC/JPA sejamos sempre uma boa terra onde 

o Espirito Santo tenha a liberdade de 

produzir frutos para a glória de Deus. 

                  Pastor Eudes Lopes Cavalcanti 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAI/JUN) 

20 a 24/05 – Semana do Lar; 30/05 – Manhã de Jejum 

e Oração. 01/06 – Avanço Missionário Ernani Sátiro; 

01,02/06 – Aniversário Cong. Ernani Sátiro; 01,02/06 

– Simpósio Educação Religiosa; 08/06 – 1º Encontro 

das Mães Intercessoras; 09/06 – Dia dos Oficiais; 

15/06 – Jantar dos Namorados; 29/06 – Programação 

Especial de Louvor; 29,30/06 – Dia da Beneficência.                                
              ANIVERSARIANTES DE MAIO 
01-Edileusa Gomes, 01-Diác. Antônio João, 01-Daniel Júnior e 
Mª Eduarda (E. Sátiro), 01-Inácia Santos (R. do Sol), 03-Gilene 
Félix, 05-Presb. Adelson Alexandre, 06-Gustavo Sousa 
(filho/Diác. Gilson), 08-Carmelita Tereza, 09-Mª do Socorro 
Cavalcante (R. do Sol), 09-Paulo Sérgio Brasil, 09- Ariane de 
Santana (Valentina), 09-Miriam Joaquim, 11-Diác. Joaquim de 
Meireles, 11-Lucas Silva (Valentina), 12-Igor Medeiros (R. do 
Sol), 13-Agnes Teixeira (R. do Sol), 13-Celizia Ferrer, 13-Luciel 
Victor (filho/Josete), 14-Josefa Mª (Valentina), 16-Isa Nayla, 16-
Anderson (Valentina), 18-Jean Carlos (Valentina), 18-Rebeca 
(Valentina), 19-Flores Arruda, 21-Mª Luiza (filha/Wirlline), 23-José 
Álvaro (R. do Sol), 23-Josean Neto (E. Sátiro), 24-Danielly 
Bezerra (E. Sátiro), 25-Mª da Penha Martins (J. Américo), 25-
Júlia Mendonça (Valentina), 27-Og Ludwing, 27-Ingrid Victória (E. 
Sátiro), 28-Nayra França, 28-Diác. Demétryo Albuquerque, 28-
Max Williams, 28-Severino (Valentina), 29-Margarida Mª (J. 
Américo) e 31-Graça Alcântara. 

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

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 
FONE CONTATO: 3242.2131; 3242.5190        
ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje – Marçal /Gilson 
Ter – Euclides; Qui – Davi; Sáb – Léo 

 

 
 

GRANDE MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO (30/05): 
convocamos a toda a Igreja para passarmos uma 

manhã na presença do Senhor orando e jejuando. 

Aproveitemos o feriado de Corpus Christi e subamos 

à casa do Senhor para buscar a Sua face.  “... Esta 

casta não pode sair... a não ser com oração e jejum”. 

 

Não ameis o mundo nem o que  no 

mundo há. Se alguém ama o mundo, 

o amor do Pai não está nele. 



 

            

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

19 – (D) – Dc. Valdenor, (P) – Pr. Jedaías 
26 –(D) - Pb. Evandro, (P) – Pr. Eudes     

CULTO DEVOCIONAL 
19 – Fabiano; 26 – Iza Maria  
CULTO DA MOCIDADE 

18 – Liliane 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

20 – Ms. Liliane; 27 – Marlene Soares 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Meireles (20);  Bosco (27)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

Valdenor (30) 
 (P) – Pastor da Igreja  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
19–Pb. Enoaldo; 26–Pb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
19 – Pr. André; 26 – Dc. Junior 

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 
25 – Pr. Jedaías 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
19 – Pr. Eudes; 26 – Pr. Walter 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
19 – Dc. Junior; 26 – Pr. André 

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

22 – Pr. Walter; 29 -  Pr. Jedaías 
VISITA PASTORAL  CONGREGAÇÕES: 

Ernani Sátiro – 19/05;  
Rota do Sol – 16/06; Valentina – 14/07. 

LEGENDA – (D) = Dirigente, (P) = Preletor 

ANIVERSÁRIO CONG. ERNANI SÁTIRO (01,02/06): 

vem aí o aniversário da Cong. do Ernani Sátiro: 

Preletores: Pastores Cláudio Alves (DOM) e 

Alexandre (AD). Conjunto: Getsêmani (01/06). 

 

SEMANA DO LAR (20/05 a 25/05): começa 

amanhã e se estenderá até sábado a nossa Semana 

do Lar. Os cultos terão a seguinte temática geral: 

Fundamentos para um lar feliz. Os preletores 

dissertarão sobre os seguintes fundamentos: 1º 

Fundamento (Sabedoria) - A Sabedoria que edifica 

– Miss. Carmem; 2º Fundamento (Oração): 

Oração, o canal entre a família e Deus – Miss. 

Roseane; 3º Fundamento (Culto Doméstico) – Meu 

lar, lugar de louvor e adoração – Pr. Alcemir 

Dantas; 4º Fundamento (Liderança) – O reflexo de 

uma liderança sadia no lar – Dr. José de 

Arimatéia; 5º Fundamento (Amor) – Até que a 

morte os separe – Casal Pr. Jedaías e Liliane; 6º 

Fundamento (Santidade) – Eu curto, vivo e 

Compartilho – Evang. Sérgio Ribeiro.  

OPERAÇÃO ANDRÉ: desafiamos aos irmãos a 

envidarem esforços com oração para alcançarem 

pessoas de seus relacionamentos, especialmente 

aos parentes próximos como fez o André da Bíblia 

que, quando alcançado por Cristo, procurou de 

imediato compartilhar a sua fé com seu irmão 

Simão, inclusive levando-o a presença de Jesus. 

Quando Pedro encontrou-se com Cristo tudo 

mudou em sua vida. “Era André, irmão de Simão 

Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e o 

haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão 

Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias (que, traduzido, 

é o Cristo). E levou-o a Jesus. E, olhando Jesus para ele, 

disse: Tu és Simão, filho de Jonas; tu serás chamado 

Cefas (que quer dizer Pedro)” Jo 1.40-42. Para 

facilitar o trabalho dos irmãos estamos 

disponibilizando Bíblia e Novo Testamento. 

Cadastre-se junto a Secretaria de Missões (SEMI) e 

evangelize seus parentes e convide-os para os 

cultos de nossa Igreja.  

SECRETARIA DE MISSÕES (SEMI): como fonte de 

recursos para a realização de suas atividades, a 

SEMI terá mensalmente, a princípio, o repasse de 

1% de todas as entradas do caixa do templo sede + 

as contribuições mensais dos irmãos 

especificamente para a obra missionária. Pedimos 

aos irmãos que se envolvam na obra missionária 

orando, contribuindo, e se fazendo presentes nos 

cultos e avanços que serão coordenados pela SEMI, 

pois o Senhor Jesus deu a Igreja a grande Comissão, 

conforme Mc 16.15, que transcrevemos a seguir: “E 

disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o 

evangelho a toda a criatura”.   

AQUISIÇÃO DE BÍBLIAS E NOVOS TESTAMENTOS: 

adquirimos recentemente   cinquenta exemplares de 

Bíblias e Novos Testamentos para distribuição com 

as pessoas que estão sendo evangelizadas pelos 

irmãos da Igreja. Na sexta-feira passada recebemos 

mais quarenta exemplares de Bíblias e Novos 

Testamentos que tínhamos pedido e estávamos  

aguardando. Iremos também adquirir folhetos 

evangelísticos para serem distribuídos pela 

membrezia da Igreja, individualmente ou em cultos 

públicos que iremos realizar nas sextas-feiras, de 

quinze em quinze dias, em dias estiados.  

CLASSE DE PREPARAÇÃO AO BATISMO: começa hoje 

pela manhã a funcionar na EBD a Classe de 

Preparação ao Batismo.  Se você não é batizado, mas 

quer ser, procure o Presb. Evandro José. 

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL: valorize esse 

ministério de sua Igreja. Venha e traga sua família 

para aprender mais da Palavra de Deus. 

MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos por missões, pela 

saúde dos enfermos, pelos pastores, pelos oficiais, 

pelas congregações, pelos departamentos, pelas 

famílias, pela Pátria e pela ALIANÇA. 

 

 

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

2 Tm 4.2 


