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Cuidado com os espinhos!  
       O nosso bendito Salvador, o Senhor Jesus Cristo, 
usou muito no cotidiano de seu ministério uma técnica de 
ensino conhecida como parábola, que é a apresentação 
de uma historia real ou fictícia com uma lição de cunho  
moral ou religioso. Dentre as parábolas proferidas por 
Jesus encontramos aquela conhecida como a parábola 
do semeador (Mt 13.3-23). Nessa parábola nos é dito que 
o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à 
beira do caminho e vieram as aves do céu e a comeram. 
A outra parte da semeadura caiu em terreno pedregoso e 
nasceu rápido, mas como não havia terra profunda a 
semente cresceu, mas morreu. A outra parte caiu entre 
os espinhos que crescendo junto com ela a sufocaram e 
a planta não produziu fruto. A última parte da semeadura 
caiu em boa terra e produziu muitos frutos. Interpretando 
a parábola para os seus discípulos Jesus disse que na 
primeira semeadura a Palavra de Deus, que é a semente, 
foi tirada do coração da pessoa pelo diabo. A segunda 
refere-se aquelas pessoas que aceitam o Evangelho e 
depois de certo tempo se desviam. A terceira nos ensina 
que a semente entre espinhos refere-se à pessoa que crê 
em Cristo e começa a caminhada da vida cristã, mas os 
deleites e cuidados da vida ocupam o primeiro lugar no 
coração da pessoa e a semente é sufocada e não produz 
fruto com perfeição. A quarta semeadura refere-se 
aqueles que recebem o evangelho e perseveram nele 
durante a sua existência na face da terra. 
      Amados irmãos, estamos percebendo que um  
gigante levantou-se contra o povo de Deus para minar a 
sua fé e a sua devoção a Cristo. Esse gigante é os 

atrativos do mundo moderno, que tem enchido o 
coração de muitos da Igreja, e esses irmãos não estão 
produzindo frutos com perfeição à semelhança daquela 
semente que caiu entre espinhos. 
      A Santa Escritura nos adverte para que não 
deixemos as coisas do mundo encher o nosso coração. 
“Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as 
coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à 
destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e 
não nas que são da terra” Cl 3.1,2. 
     Muitas coisas do mundo não são necessariamente 
pecado na vida do cristão. Afinal de contas estamos no 
mundo e para vivermos temos que usar das coisas do 
mundo. Não é pecado o lazer, o trabalho secular, os 
estudos, conversar com as pessoas, relacionar-se com 
pessoas não evangélicas, etc. O que a Bíblia adverte é 
que não coloquemos essas coisas em primeiro lugar 
em nossas vidas, pois o primeiro lugar pertence a Deus 
e ao seu Reino (Leia Mateus 6.33). 
     Em certa ocasião, no seu ministério na Judéia, o 
Senhor Jesus chegou a uma aldeia chamada Betânia, 
conforme relato de Lucas, e foi recebido no lar de 
Marta, Maria e Lázaro. O texto sagrado nos diz que 
Maria aproximou-se de Jesus e se assentou aos seus 
pés para ouvir a sua palavra, enquanto sua irmã Marta 
estava ocupada com os afazeres domésticos. Em 
determinado momento Marta fez uma observação ao 
Senhor Jesus para que mandasse Maria ajudá-la. Eis a 
resposta de Jesus: “E, respondendo Jesus, disse-lhe: 
Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas 
coisas, mas uma só é necessária; e Maria escolheu a 
boa parte, a qual não lhe será tirada” Lc 10.41,42. 
Ninguém de bom senso pode pensar que Marta estava 
fazendo coisas erradas. Absolutamente não! Mas o 
momento era para usufruir da presença de Deus, essa 
era a prioridade, essa era a melhor parte.  
      Assim sendo, amados, não permitamos que as 
coisas deste mundo, mesmo aquelas que são licitas, 
sufoquem a santa Palavra de Deus que foi semeada 
em nossos corações pela instrumentalidade do Espirito 

Santo.                   Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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); Sábado: 19h30m  – Ensaio do Conjunto Coral; 
19h30m – Culto dos Jovens   (Culto Matutino: Seg a Sex – 
07h30m às 08h30m) (1ª Semana do mês – Culto de oração de 
segunda a sexta) 

CALENDÁRIO DE EVENTOS Julho/Agosto/12 
10/07 - Dia da Mulher Congregacional (11); 28/07 – Avanço 
Evangelístico no Geisel; 29/07 – Aniversário Conjunto 
Coral; 04/08 – Aniversário do Grupo Ágape; 12/08 – Dia 
dos Pais; 18/08 – Avanço Evangelístico Rota do Sol; 
18,19/08 – Aniversário da Rota do Sol; 19/08 – Dia do 
Congregacionalismo; 19/08 – Dia da EBD; 23 à 26/08 – 
Congresso DAC ALIANÇA (Brasília); 25/08 – Aniversário 
da ALIANÇA; 26/08 – Aniversário do Pastorado.   
                ANIVERSARIANTES DE JULHO 

01-Kaline Dayse (E. Sátyro); 02-
Raphael Emmanuel; 04-Thiago Henrique; 05- Mª Aparecida 
de Souza; 06-Eduarda Mª (Valentina); 09-Edna Morais 
(Valentina); 11-Mayra Dias (R. do Sol); 12-Alana Mayse 
(Valentina); 13-Lucas Henrique (Valentina); 13-Lindalva 
Araújo; 13- Laélia Joyce; 15-Geovâna Francisca(R. do Sol); 
18-Mª do Carmo (R. do Sol); 19- Moisés da Silva; 19-
Carmem Franco (Valentina); 20-Mª de Lourdes(E. Sátyro); 
20-Emilia Lopes; 20-Arthur Barcelos; 20-Presb. Lucine 
Yamaguchi); 21-Marisa Martins (Valentina); 21-Reginaldo 
Pereira (Valentina); 22-Ana Claudia Cavalcanti; 24-Telma 
Fernandes; 24-Kaline dos Santos(Valentina); 25-Sandra 
Viegas; 27-Christyanne Gomes (Regente); 30-Alyne 
Alcântara; 30-Josefa Porfírio; 30-Gabriel Victor de Moura; 
30-Célia Farias; 31-Beatriz Paredes (Valentina). 

ESCALA DE DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 
Hoje à noite – Demétryo/Euclides 

 Ter – Bosco; Qui – Davi; Sáb – Makobi 
 
 

PARABÉNS para você, 

aniversariantes. 

 



 

            

 
 

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

08 – Pr. Cícero; 15 – Pr. Jedaías;  
22 – Pr. Walter; 29 – Miss. Liliane   

CULTO DEVOCIONAL 
08 – Gentil; 15 – Jaciara;  

22 – Iza Maria; 29 – Miss. Francisca    
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

11 – Miss. Francisca; 
18 – Carmelita; 25 - Marlene 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Meireles (18); Antônio João (11,25) 

 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes: 12 – Diác. Davi; 19 – Diác. Bosco;  

26 – Diác. Demétryo 
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  

CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
14 – Fabiano;  

21 – André Augusto; 28 – Pr. Walter 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

08 – Pr. Jedaías; 15 – Pr. Eudes;  
22 – Miss. Liliane; 29 – Pr. Walter   

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
08 – Pr. Walter; 15 – B.T. Samuel;  
22 – Diác. Marconi; 29 – Pb. Silas   

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 
08 – Pb. Saul; 15 – Pr. André;  

22 – Pr. Cícero; 29 – Pr. André    
        CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

08 – B.T. Samuel; 15 – Diác. Francisco;  
22 – B.T. Samuel; 29 – Pb. C. Alberto   

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
11 – Pr. Walter;  

18 – Pr. Cícero; 25 – Pb. Lucine 
SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

 
 

 

VIAGEM PRESBÍTERO EVANDRO E ESPOSA: os 
irmãos Evandro José e Wanderlange viajaram ontem para 
o Rio Grande do Norte (Praia de Pipas) a fim de passar 
dois dias de merecido lazer. Hoje à noite o casal estará 
retornando para João Pessoa. Oremos por eles para tudo 
corra em paz.   
VIAGEM DE NIL: a nossa irmã Nil viajou para Recife 
onde vai passar uns dias com seus familiares. Oremos 
por ela para que Deus a abençoe na estada e no retorno 
para João Pessoa. 

REBECA BRITO: a jovem Rebeca, filha do Diác. 
Valdenor e de Rosy Brito, passou uns dias hospitalizada 
no AMIP, mas Deus se apiedou dela e a levantou do leito 
da enfermidade. Rebeca continua convalescendo em 
casa de seus pais. Continuemos orando por ela para que 
o seu restabelecimento seja completo. 
ENTREVISTA CANDIDATOS AO BATISMO: na próxima 
quarta-feira, a partir das 19h30m, os Presbíteros da 
Igreja, sob a liderança do Presb. Genison Brito, estarão 
entrevistando os irmãos candidatos ao batismo que 
frequentaram a recente Classe de Preparação ao 
Batismo. Pretendemos batizar esses irmãos no primeiro 
domingo de agosto, se Deus permitir.  
DIA DA MULHER CONGREGACIONAL: na próxima 
sexta-feira iremos comemorar o Dia da Mulher 
Congregacional (10/07). Nesse dia estaremos oferecendo 
um culto de gratidão a Deus pela vida das mulheres de 
nossa Igreja. Pregará no culto a irmã Marlene Soares, e o 
Conjunto Ebenézer se apresentará louvando a Deus. 
REUNIÃO DLOV: na segunda-feira dia 16/07, a partir das 
19h30m, haverá reunião do Departamento de Louvor da 
Igreja. Os diretores dos diversos conjuntos da Igreja estão 
sendo convidados para essa reunião bem como os 
pastores da Igreja, em exercício.  

ESCALA CONJUNTOS MUSICAIS (JULHO) 
08 – Ebenézer, Getsêmani; 15 – Kyrios;  

22 – Ebenézer, Shekinah; 29 – Getsêmani 
OUÇA O PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL,  

RÁDIO COMUNITÁRIA CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 
QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 

ORE POR ELE, E INTERAJA COM O PROGRAMA 
ATRAVÉS DO  FONE: 3242.5190 

   VISITANTES SEJAM BEM VINDOS! 
 

SEMANA DE ORAÇÃO: foi uma benção a semana de 
oração da Igreja. Tivemos todos os dias um bom 
número de irmãos que vieram buscar a face do Senhor. 
Continuemos prestigiando esse tipo de trabalho, pois o 
mesmo é benéfico em todos os sentidos. 
ESCOLA BIBLICA DOMINICAL (EBD): lembramos aos 
membros e congregados da Igreja que aos domingos pela 
manhã, no período de 09h às 11h, temos a nossa 
abençoada e abençoadora Escola Bíblica Dominical. 
Nessa escola oferecemos classes para adultos (homens e 
mulheres), jovens, adolescentes e infantis. Estamos 
estudando lições relevantes de interesse de todos. 
Aproveite a oportunidade que Deus está dando de 
estudarmos de forma seriada a Sua Palavra. 
AGRADECIMENTO: agradecemos aos irmãos membros e 
congregados que tem contribuído financeiramente para o 
sustento do trabalho do Senhor, através do ministério de 
nossa Igreja.  Certamente que o Deus que é fiel está 
contemplando a fidelidade de seus servos e no devido 
tempo os recompensará.  
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, Maria José esposa de Enoque, Fátima esposa de 
Euclides, Presb. Adelson e Maria Guedes. “Orai uns pelos 
outros para que sareis”. 
SITE DA III IEC/JPA (I): o site de nossa igreja na Internet 
está sendo expressivamente visitado. Nele 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 no endereço WWW.3iec.com.br 

 

 
 

Antes tem o seu prazer 

na lei do Senhor, e na 

sua lei medida de dia e 

de noite. 

“Prega a Palavra, 
insta, quer seja 

oportuno, quer  não...” 

2 Tm 4.2 

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

