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A Brevidade da Vida 
       Refletindo sobre a vida pude constatar como é breve 
a nossa existência aqui na face da terra. Constatei 
também que a marcha do tempo em que a nossa vida 
está inserida é inexorável, o que é óbvio, e que ninguém 
pode detê-la. “Ontem” era um meninote, afoito, 
destemido, vivendo só para os meus caprichos, sem me 
preocupar com Deus nem com a sua obra. Hoje, com 
sessenta e três anos, tenho refletido mais do que nunca 
sobre a brevidade da vida. Como passa rapidamente o 
tempo! Razão tinha a poetisa sacra Sarah Kalley, quando 
disse: “Rápida voam as horas da vida, veloz se aproxima 
o momento final. Cedo nos chega a cruel despedida 
daqueles que amamos no mundo mortal...” (S.H. 310). 
      A expectativa de vida a nós revelada nas Sagradas 
Escrituras é de setenta anos considerando o curso 
natural da vida. Dependendo da constituição física e dos 
cuidados com a saúde pode-se chegar a oitenta anos, 
depois disso é canseira e enfado. “A duração da nossa 
vida é de setenta anos, e se alguns, pela sua robustez, 
chegam a oitenta anos, o melhor deles é canseira e 
enfado, pois passa rapidamente, e nós voamos” Sl 90.10. 
      Quando Deus criou o homem o criou para que ele 
vivesse para sempre. Infelizmente, o pecado desfez essa 
expectativa e a morte entrou no cenário da vida humana 
pondo fim a mesma neste mundo. A terrível sentença do 
Criador sobre o pecado do homem paira sobre a sua 
vida: Tu és pó, e em pó te tornarás. 
      A vida é um dom de Deus, com propósito definido, 
que devemos conhecer e vivenciar. Olhando para as 
Escrituras de uma forma panorâmica, podemos constatar      
              
 

que o propósito de Deus para a vida do ser humano é 
que ele viva para a Sua glória e goze das benesses 
que o Senhor disponibilizou para ele.  
      Ainda devemos considerar que aproveitar a vida ou 
gozá-la, é viver para Deus, comprometido com a Sua 
Igreja, servindo de coração ao Senhor, com a vida, o 
tempo e os bens. Ninguém será feliz de fato vivendo só 
pra si, nem tampouco pode apresentar algo de positivo 
que fez para o seu próximo e para Deus no grande dia 
em que iremos comparecer diante dEle, para prestar 
conta da vida que Ele graciosamente nos concedeu. 
      O salmista Davi tinha consciência da brevidade da 
vida e do propósito de Deus para ela, e dedicou-a ao 
serviço do Reino de Deus, na área que Deus reservara 
para si. “Porque, na verdade, tendo Davi, no seu 
tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu, e 
foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção” At 
13.36. Olhando para esse texto bíblico podemos extrair 
algumas verdades importantes sobre o assunto em 
foco: 1) temos só uma existência aqui neste mundo (no 
seu tempo); 2) Deus tem um propósito com a nossa 
vida neste mundo, propósito esse relacionado à sua 
obra (servido conforme a vontade de Deus); 3) a vida 
terá o seu fim aqui neste mundo (foi posto junto aos 
seus pais era uma expressão em Israel que queria 
dizer, morreu e foi sepultado). 
      Salomão refletindo sobre a brevidade da vida, 
descreveu o seu ciclo, da juventude até ao término 
dela: “Lembra-te do teu Criador nos dias da tua 
mocidade... antes que se quebre a cadeia de prata, e 
se despedace o copo de ouro, e se despedace o 
cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao 
poço, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte 
a Deus, que o deu” Ec 12.1-8.  No final do livro de 
Eclesiastes, depois de uma profunda reflexão sobre a 
brevidade da vida, Salomão o concluiu assim: “De tudo 
o que se tem ouvido, o fim é: Teme a Deus e guarda os 
seus mandamentos; porque este é o dever de todo 
homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e 
até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja 
mau”. Ec 12.13,14      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 Junho/Julho/12 
10/06 – Dia dos Oficiais; 17/06 – Dia da Beneficência; 
29,30/06,01/07 – Congresso EBD ALIANÇA. 04 a 07/07 – 
Escola Bíblica de Férias;  07/07 – Reunião de lideranças da 
Igreja; 10/07 - Dia da Mulher Congregacional (11); 28/07 – 
Avanço Evangelístico no Geisel; 29/07 – Aniversário Conj. 
Coral 
                    ANIVERSARIANTES DE JUNHO 

 
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 – Josenilton/Demétryo; 
 Ter – Valdenor; Qui – Davi; Sáb – Léo  

 
 

 

PARABÉNS para você, 
aniversariante. 

 



 
            

 
 

ESCALA DE OBREIROS (JUNHO) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
10 – Pr. Cícero; 17 – Pr. Eudes; 24 – Pr. Walter  

CULTO DEVOCIONAL 
10 – Valda; 17 - Neuza; 24 – Bruno 

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

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

 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes: 21 – Diác. Marçal; 28 – Diác. Davi 

Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 

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

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

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
10 – Presb. Silas; 17 – Pr. André; 24 – Pr. Cícero  
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

10 – Presb. Lucine; 17 – Pr. Cícero; 24 – Pr. André  
        CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

10 – Presb. Inaldo;  
17 – B.T. Samuel; 24 – Presb. Lucine  

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
Dia 13 – Pr. Eudes; 

Dia 20 – Pb. Lucine; 27 – Pr. Walter 
SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

@@@@@@ 
RÁDIO COMUNITÁRIA CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 
OUÇA O PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL, ORE 
POR ELE, E INTERAJA COM O PROGRAMA ATRAVÉS 

DO  FONE: 3242.5190 
 
 

 

NOTA DE FALECIMENTO: faleceu, na sexta-feira dia 01 
de junho, com a idade de 59 anos, o Diácono Onildo 
Monteiro, da 1ª IEC/JPA.  Onildo, muito estimado na 
comunidade evangélica onde serviu fielmente ao Senhor, 
era pai da nossa irmã Christyanne Monteiro, regente do 
conjunto coral de nossa Igreja. O Pastor Eudes esteve 
pela manhã no velório levando a sua solidariedade a 
família enlutada. Alguns irmãos da nossa Igreja estiveram 
presentes no culto fúnebre. O sepultamento deu-se no 
sábado a tarde aqui em João Pessoa. À família enlutada 
os nossos sentimentos cristão. Desejamos que o bondoso 
Deus console a família nessa fase difícil da perda do seu 
ente querido.  
DIA DOS OFICIAIS (I): hoje à noite iremos oferecer a 
Deus um culto em ação de graça pela vida dos oficiais de 
nossa Igreja, em comemoração ao Dia dos Oficiais. 
DIA DOS OFICIAIS (II): os pastores da Igreja e a 
membrezia em geral parabenizam aos ilustres oficiais 
Presbíteros e Diáconos pela passagem do Dia dos 
Oficiais, e ao mesmo tempo vem tornar público o 
reconhecimento pelo excelente serviço que esses irmãos 
têm prestado ao ministério da III IEC/JPA. 
SEMANA DE ORAÇÃO (04 a 08): foi abençoada e 
abençoadora a nossa Semana de Oração. Um grupo 
expressivo de irmãos frequentou os cultos programados. 
Certamente que as orações feitas nesses cultos não 
cairão por terra, pelo contrário, terá de Deus a resposta 
no seu devido tempo. 
MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: na quinta-feira pela 
manhã tivemos um momento muito precioso no templo 
onde realizamos a Manhã de Jejum, conforme foi 
programado no calendário de eventos da nossa Igreja. 
SITE DA III IEC/JPA: 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 

VIAGEM PASTOR DA IGREJA: o pastor Eudes viajou 
hoje as 07h30m, em companhia do Presb. Genison Brito e 
do casal Presb. Evandro e Wanderlange, para Itabaiana a 
fim de pregar na Igreja Congregacional daquela cidade. 
Após o almoço esses irmãos estarão retornando para 
João Pessoa. Oremos por essa viagem para que Deus a 
abençoe em tudo. 
JANTAR DOS NAMORADOS: foi uma bênção o Jantar 
dos Namorados promovido pelo Departamento de Jovens 
da Igreja. Vinte e cinco casais participaram do evento.  
ASSEMBLEIA DA IGREJA: na próxima quinta-feira, a 
partir das 20h15m, teremos a nossa assembleia de 
membros. Antes da assembleia teremos um momento de 
oração que começará as 19h30m e se encerrará as 
20h10m. Pedimos aos tesoureiros entregarem até a 
próxima quarta-feira os seus relatórios a irmã Lúcia Diniz, 
para condensação e apresentação na assembleia. 
DIA DA BENEFICÊNCIA: no próximo domingo iremos 
celebrar ao Senhor pelo Dia da Beneficência. A temática 
do culto da noite será a assistência aos que estão 
enfrentando necessidades, especialmente aos domésticos 
da fé, como orienta o Espírito Santo através da carta aos 
Gálatas 6.10: “Então, enquanto temos tempo, façamos o 
bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé”. 
Nesse culto iremos levantar uma oferta especial para o 
DBEN (Departamento de Beneficência) de nossa Igreja. 
Pedimos ainda aos irmãos que tragam nesse dia um quilo 
de alimento não perecível para a composição das cestas 
básicas que distribuímos todos os meses. 
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”. 
       ESCALA CONJUNTOS MUSICAIS (JUNHO) 

10 – Shekinah, Ebenézer; 17 – Kadoshi, Bandinha; 
24 – Kyrios, Ebenézer 

 
 

Oh! como amo a 

tua lei! é a minha 

meditação em 

todo o dia. 

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

não...” 2 Tm 4.2 

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