
 

III IGREJA EVANGÉLICA 

CONGREGACIONAL DE 

JOÃO PESSOA 
 

Rua Elba Maria Silva da Costa,  S/Nº  

Conj. Ernesto Geisel - CEP 58075-305 

       Pastor Titular: Rev. Eudes L. Cavalcanti 

          Pastor Auxiliar: Rev. Cícero Manuel 

             Pastor Auxiliar: Rev. Walter Moura 

SITE: WWW.3iec.com.br 

UMA IGREJA A SERVIÇO DE DEUS E DA COMUNIDADE 

BOLETIM DOMINICAL – 21/10/12 

 

OUVIR é diferente de ESCUTAR  

     Quando falamos em despertarmos do sono, estamos 
nos referindo a uma “zona de conforto espiritual” em que 
os crentes em sua maioria estão vivendo hoje. Essa 
“zona de conforto” tem nos distanciado daquilo que Deus 
tem preparado para cada um de nós e muitas vezes não 
estamos percebendo. Em nossos cultos Deus tem falado 
de maneira clara e objetiva, tem exortado, tem nos 
orientado e muitas vezes apenas estamos “escutando” e 
não “ouvindo” a voz do Senhor para uma mudança real 
em nossas vidas.  
    No contexto teológico quando falamos em "escutar", 
trata-se de algo mais superficial, quando aquilo que se 
chega aos ouvidos não é necessariamente assimilado. 
Logo, não é absorvido como conhecimento/aprendizado, 
não faz diferença alguma. E no instante seguinte, é 
esquecido. Quando ouvimos algo, isto sim faz toda a 
diferença. Ouvir vai mais além. Ouvir envolve prestar 
atenção, interesse... Quando simplesmente “escutamos” 
algo, sem a devida atenção, logo esquecemos e 
indiretamente, estamos dizendo que aquilo não 
representa algo importante para nós. Quando “ouvimos” 
algo, prestando atenção e meditando no que foi ouvido, 
gravamos na memória a mensagem.  
      Amados, quantos de nós estamos na igreja, 
“escutando” a Palavra e não vivenciamos uma mudança 
de vida? Quantas vezes Deus tem usado pregadores 
para nos exortar sobre vida espiritual, vida em santidade, 
adoração verdadeira, meditação diária na Palavra, mas 
simplesmente “escutamos” o que está sendo pregado, 
fechamos nossas Bíblias e voltamos para nossas casas      

da mesma maneira que saímos?  
      Irmãos, nosso sono está tanto que hoje podemos 
identificar qual o pregador que gostamos mais, seja 
porque fala bem ou gostamos do que ele fala, 
gostamos pela forma como exorta a igreja com 
mensagens impactantes, onde ouvimos glórias e 
aleluias em alta voz de alguns de nós, porque 
simplesmente “gostamos” da pessoa que está 
pregando, mas não acordamos para o que Deus está 
falando para nossas vidas através delas. Não paramos 
para OUVIR o que está sendo pregado para mudança 
de nossas vidas. Concordamos com tudo, damos 
glórias a Deus, choramos, mas não tomamos para nós, 
aquilo que Deus está falando, sempre achando que a 
palavra é para outra pessoa que “infelizmente” não 
estava no culto.  
      Amados, precisamos subir a casa do Senhor, com 
nossos corações ansiosos para ouvir o que Deus tem 
para nós naquele culto, mas estamos buscando em 
outros lugares o que temos aqui e não prestamos 
atenção, não paramos para OUVIR Deus falar conosco. 
Muitas vezes achamos que Deus só fala usando uma 
pessoa para “profetizar” em nossas vidas e saímos por 
ai acreditando em tudo que escutamos, muitas vezes 
de pessoas que não tem o temor a Deus nem 
autoridade espiritual para profetizar e nós em nosso 
“sono” recebemos tudo, sem ter o discernimento do que 
é ou não da parte de Deus para nós. Se Deus usa os 
vasos na terra? Usa. Eu particularmente já fui muito 
abençoado por vasos que Deus usou para me 
abençoar, apenas precisamos entender que a maior 
profecia para nossas vidas é a Palavra de Deus e se 
pararmos para ouvir, meditar, mastigar e pôr em 
prática, a cada noite de adoração no santuário, 
sairemos cheios do Espírito Santo, regozijados e certos 
do amor de Deus por nós, tomando para nós cada 
mensagem pregada neste lugar.  
       Que nós possamos a partir do culto de hoje 
pararmos para ouvir a voz de Deus, com nossos 
ouvidos atentos para ouvir e receber aquilo que vem de 

Deus para nós.                                 Murilo Pedro 

 
 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

         
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CALENDÁRIO DE EVENTOS (Outubro/Novembro) 
20,21/10 – Aniversário DAUC; 28/10 – Dia da Reforma 
Protestante (31/10). 02/11 – Manhã de Intercessão 
Missionária; 15/11 – Manhã de Jejum e Oração; 17/11 – 
Aniversário do Departamento de Mocidade (DMOC); 21/11 
– Aniversário do Circulo de Oração; 24/11 – Cruzada 
Evangelística; 25/11 – Aniversário do Shekinah.  
           
           ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 

 
02-Pr.Eudes Lopes Cavalcanti; 04-Wirlline da Silva; 
04-Edson Gomes (Tei); 04-Vilma Bandeira (E. Sátyro); 
05-Juliana Rodrigues; 05-Miss. Isabel Mª (Valentina); 
07-Kátia Mª Araújo; 07-Ubiranildo Lilo(E. Sátyro); 09-
Fabiano Nóbrega; 09-Aline Bento; 10-Diác. Marcone 
da Silva (R. do Sol); 10-Daniel Fernandes; 12-Mª Da 
Luz Bezerra; 12-José Gentil; 12-Vamberto Pedro(E. 
Sátyro); 13-Mª de Fátima Rodrigues; 13-Mª de 
Fátima Oliveira(Esposa Euclides); 14-Avani Dantas; 
18-Kathlyn Keunner; 19-Yan Ferreira(E. Sátyro); 20-
Josias Batista; 21-Rivanda Belmont; 22-Isabel 
Cristina; 22-Roberlândio Rufino(Robson); 23-Edaniele 
Souza(Valentina); 24-Celeida Mª; 25-Verônica Carlos; 
26-Alex Linhares; 27-Clívia Lacerda(Valentina); 29-
Fracineide dos Santos(R. do Sol). 
                                   

                                @@@@@@ 
PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL, RÁDIO 

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

                                 
                                  @@@@@@ 

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

Ter – Josenilton; Qui – Davi; Sáb – Léo  
 

 
 

 

 

Bem-aventurado aquele que guarda as 

palavras da profecia deste livro. 



 

            

 
 

ESCALA DE OBREIROS (OUTUBRO) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
21 – Miss. Valdirene; 28 – B.T. Samuel  
CULTO DA HORA NONA (QUA) 
– Marlene; 24 – Telma; 31 - Marlene 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Bosco (17,31); Meireles (24) 

 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes:    

18 – Diác. Meireles; 25 – Diác. Valdenor  
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  

CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
20 – B.T. Samuel; 27 – Pr. Walter  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
21 – Pr. Jedaías; 28 – Presb. Enoaldo   

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
21 – Pr. Cícero; 28 – Presb. Silas   

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 
21 – Presb. Saul; 28 – Pr. Cícero   

        CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
21 – Presb. Inaldo; 28 – Pr. André   

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
24 – Presb. Saul; 31 – B.T. Samuel 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

 
MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos por missões, pela saúde 
dos enfermos, pela solução dos problemas que alguns 
irmãos estão enfrentando, pelos pastores, pelos oficiais, 
pelas congregações, pelos departamentos, pelas famílias, 
pela Igreja em geral. “Orai sem cessar”. 
 

ESCALA DE CONJUNTOS 
20 – Getsêmani, Ebenézer;  

21 - Kadoshi (M,N), Ebenézer (M,N); 28 - Kyrios 
 

 
 

ANIVERSÁRIO PASTOR CATÃO: o Pastor Jonatas Ferreira 
Catão completou, no domingo passado (14/10), noventa e 
dois anos de idade. Parabenizamos ao ilustre ministro do 
Evangelho pelo seu aniversário e desejamos que Deus 
continue abençoando a sua vida como a tem abençoado até 
então. A nossa Igreja tem uma divida de gratidão muito 
grande para com o Pastor Catão, pois foi sob o seu 
pastorado que o trabalho no Geisel teve inicio e mais tarde 
foi organizado em Igreja.  
OFERTA DE MISSOES: pela graça divina atingimos o nosso 
alvo da oferta do segundo domingo de outubro (domingo 
passado). Louvamos a Deus porque os irmãos atenderam o 
nosso apelo e contribuíram com liberalidade. No segundo 
domingo de novembro novamente estaremos levantando a 
terceira parcela do alvo geral de nossa Igreja que é de R$ 
1.600,00. Só para lembrar aos irmãos que a oferta geral de 
R$ 1.600,00 foi desdobrada em quatro parcelas de R$ 
400,00,  que estamos arrecadando no segundo domingo de 
cada mês a partir de setembro passado. Agradecemos a 
colaboração dos que contribuíram e rogamos a Deus que 
multiplique os haveres de todos. A oferta missionária que 
está sendo levantada pela Igreja é destinada a manutenção 
dos campos missionários que a ALIANÇA tem espalhado no 
Brasil e no exterior. Invistamos todos na expansão do Reino 
de Deus, na salvação das almas perdidas. 
ANIVERSÁRIO DEPARTAMENTO AUXILIADORAS 
(20,21/10): Estamos comemorando os quinze anos de 
organização do Departamento de Auxiliadoras de nossa 
Igreja, oferecendo três cultos em ações de graças a Deus. 
Começamos ontem, e hoje teremos a sua continuidade. 
Ontem pregou a Missionária Josélia e hoje pregará pela 
manhã a Missionária Matilde e a noite a Missionária 
Valdirene. As irmãs escolheram o tema “Mulheres que 
trabalham em busca da mesma recompensa”, baseado em 1 
Co 3.8. Parabenizamos a nossa Auxiliadora e desejamos 
que Deus continue abençoando a vida de cada uma das 
irmãs que faz parte desse segmento dentro de nossa Igreja. 
ANIVERSÁRIO COMUNIDADE BESSAMAR: a Comunidade 
Evangélica Congregacional Bessamar, pastoreada pelo 
Reverendo Wilton Nóbrega também, desde quinta-feira, está 
em festa comemorando o seu segundo ano de organização. 
O pastor de nossa Igreja pregou ontem no terceiro culto de 
aniversário daquela Igreja irmã. Parabenizamos a 
Comunidade Bessamar pelo seu aniversário e rogamos a 
continuidade das bênçãos do Senhor sobre ela. 

REUNIÃO COM DEPARTAMENTOS: o pastor da Igreja 
convida a direção geral do DMIS (todos os diretores) e os 
diretores (Diretor e Vice) dos Departamentos de Homens, de 
Mulheres, de Jovens e de Crianças e a quem interessar possa 
para uma reunião na próxima sexta-feira, visando o 
viabilização de cultos na Praça do Geisel aos sábados à tarde, 
nesse período de estiagem. 
ELEIÇÃO MUNICIPAL: no próximo domingo teremos o 
segundo turno da eleição para prefeito de João Pessoa. Como 
aconteceu no primeiro turno haverá culto na Igreja pela manhã 
e a noite. Para que os irmãos não percam os cultos orientamos  
que votem logo antes ou depois do almoço, pois encontrarão 
as urnas com pouco votantes. 
MANHÃ DE INTERCESSÃO MISSIONÁRIA: no próximo dia 
02/11 (feriado Dia de Finados) o DMIS estará promovendo 
uma manhã missionária. Nessa manhã tomaremos 
conhecimento de atividades missionárias de nossa Igreja, da 
Denominação e orar por missões, especialmente pelos países 
onde não existe liberdade religiosa (comunistas e islâmicos). 
BENEFICENCIA: lembramos aos irmãos que beneficência é 
uma das áreas ministeriais da Igreja, tanto para crentes 
individuais como também para toda a comunidade local. “Por 
isso enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, 
mas principalmente aos da família da fé” Gl 6.10.  Pela graça 
divina temos na estrutura de nossa Igreja um departamento 
organizado para cuidar desse ministério, o DBEN, liderado pelo 
Presb. Evandro José, que por sinal está fazendo um excelente 
trabalho. Esse Departamento recebe um repasse do caixa 
central da Igreja, mas precisa de mais recursos para atender 
as necessidades da área. Assim sendo, desafiamos aos 
irmãos a serem mantenedores do DBEN.  
CULTO DE ORAÇÃO: não nos esqueçamos do culto de 
oração das terças-feiras, no horário das 19h30m às 21h. Uns 
cinquentas irmãos estão subindo a casa do Senhor para orar a 
Deus, mas ainda falta você. A oração, disse alguém, é a 
respiração da alma. Venha orar conosco, buscar a presença de 
Deus. ”A oração de um justo pode muito em seus efeitos”. 
PEDIDO ESPECIAL DE ORAÇÃO: a família Cadó pede as 
orações da Igreja em favor de Euda, filha de Niná, que está 
enfrentando um sério problema em sua saúde. 
ORAÇÃO PELA IGREJA DO SENHOR: Deus tem levado a 
liderança da III IEC/JPA a enfatizar a oração pela Igreja do 
Senhor Jesus Cristo espalhada na face da terra, especialmente 
por aquela parcela que sofre perseguição por causa do 
Evangelho nos países comunistas e islâmicos.  

“Prega a Palavra, insta, 

quer seja oportuno, quer  

não...” 2 Tm 4.2 


