
CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUL/AGO)
01/07 – Avanço Missionário (Geisel);  02 – 
Programação do DERE; 08,09 - Congresso Louvor; 
15 – Sabadão com Cristo; 16 – Dia da Mulher 
Congregacional; 22 – Reunião da liderança da 
Igreja/Almoço; 23 – EBD Jovem; 23 – Aniversário 
Coral Filhos do Rei.  19,20/08 -  Aniversário Cong. 
Rota do Sol; 20 – Domingo Missionário; 20 – Dia do 
Congregacionalismo; 20 – Dia da Escola Bíblica 
Dominical; 26 – 50º Aniversário da ALIANÇA.                
              ANIVERSARIANTES DE JULHO
02-Raphael Emmanuel; 05- Mª Aparecida de 
Souza; 11-Mayra Dias (R. do Sol); 13-Lindalva 
Araújo; 13- Laélia Joyce; 15-Walison Gomes; 15-
Kauã Ribeiro (E. Sátiro); 15-Misael Firmino; 15-
Walison Gomes; 15-Geovâna Francisca (R. do Sol); 
18-Mª do Carmo (R. do Sol); 19- Moisés da Silva; 
20-Mª de Lourdes (E. Sátiro); 20-Emilia Lopes; 20-
Arthur Barcelos; 21-Mirella Eduarda; 22-Ana 
Claudia Cavalcanti; 23-Tarso Vasconcelos; 24-
Telma Fernandes; 25-Manuelly Millena (R. do sol); 
27-Christyanne Gomes; 29-Felipe José; 30-Alyne 
Alcântara; 30-Josefa Porfírio; 30-Célia Farias.

ANIVERSÁRIO DE 20 ANOS DA IGREJA (16,17/09) - 
PRELETORES: PASTORES THOMAS MAGNUM, ANDRÉ 

SOARES E PEDRO INÁCIO

Reflexões no Evangelho de Marcos
Jesus perante Pilatos (Mc 15.1-20)

Depois de julgado e condenado a morte pelo tribunal 
judaico, Jesus foi entregue ao poder secular de Roma 
imperial para ser julgado por Pilatos, considerando que só 
Roma autorizava a pena máxima para os habitantes das 
nações sob o seu controle. Os líderes religiosos de Israel 
mudaram, astutamente, a acusação de Jesus da 
reinvindicação de Filho de Deus para a pretensa 
reivindicação de Jesus ao reino de Israel, competindo 
assim com César. É por isso que o texto de Marcos nos diz 
que Pilatos perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus. 
Em resposta Jesus disse a Pilatos: “tu o dizes”. Então 
Pilatos perguntou a Jesus porque ele não se defendia das 
acusações feitas pelos líderes judaicos. Jesus ficou em 
silencio e isso admirou a Pilatos. Como era costume dos 
romanos na época da Páscoa soltar um criminoso judeu, 
qualquer um que o povo pedisse, Pilatos perguntou a 
quem eles queriam que fosse solto, se Jesus ou um 
bandido chamado Barrabás, pois Pilatos como hábil 
politico que era percebeu que Jesus tinha sido entregue a 
ele por inveja. Pilatos ainda tentou salvar Jesus da morte, 
perguntando aos presentes que mal ele fizera para ser 
condenado à morte, mas devido à pressão do povo que 
exigia a crucificação de Jesus, ele a contragosto soltou 
Barrabás e entregou Jesus a guarnição romana para ser 
crucificado. Aí a guarnição começou uma terrível obra de 
humilhação a Jesus, açoitando-o, vestindo-o de púrpura, 
colocando uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e 
diziam zombando: “Salve, Rei dos Judeus”, bateram em 
sua cabeça com uma cana, cuspiram nele, e postos de 
joelhos, zombaram fingindo uma adoração ao Senhor. 
Depois lhe despiram a túnica, e o vestiram com as suas 
vestes e o levaram para fora para ser crucificado.

        Eudes Lopes Cavalcanti  
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ESCALA DE OBREIROS (JULHO)
PÚLPITO IGREJA SEDE

02 – Pr. Eudes; 09 – Pr. Éber Lucena;
 16 – Pr. Samuel; 23 – Pr. Walter; 30 – Pr. Eudes

CULTO DEVOCIONAL
02 – Dc. Fco. Martins; 16 – Pb. Carlos Alberto; 

23 – Dc. Nivaldo; 30 – Leandro (Léo)
                            MOCIDADE (SÁB)

15 – Dc. Josias;
22 – Dc. Fabiano; 29 – Pr. Samuel
CULTO DA HORA NONA (QUA)

05 - Ciana; 12 – Laércia; 
19 – Miss. Liliane; 26 -  Marlene Soares

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA)
            (05,19) – Bosco; (12,26) - Meireles 

CONG. ROTA DO SOL (DOM)
02 – Pr. Jedaías; 09 – Dc. Bonifácio; 16 – Pr. Walter; 

23 – Pb. Emanuel; 30 – Pr. Jedaías
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM)

02 – Dc. Josias; 09 – Pb. Saul; 16 – Ev. Davi; 
23 – Pb. Saul; 30 – Pr. Formiga
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM)

02 – Pr. Samuel; 09 – Pr. Walter; 16 – Pr. Waldemar; 
23 – Dc. Francisco; 30 – Pr. Samuel
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA

04 – Pr. Eudes; 11 – Pr. Formiga; 
18 – Pr. Samuel; 25 – Pr. Waldemar

ESCALA DLOV
02 – Conjunto Ebenézer/Conjunto Getsêmani

09 – Conjunto Coral/Conjunto Getsêmani
16 - Conjunto Ebenézer/Conjunto Getsêmani

23 - Conjunto Coral/Conjunto Getsêmani
30 – Cantores Solos/Conjunto Getsêmani

ESCALA DE DIÁCONOS
Hoje à noite: Marconi/Marçal; Terça – Bruno

“Servi ao Senhor com alegria”

III IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL 
DE JOÃO PESSOA

CNPJ – 04.358.080/0001-02 
Rua Elba Maria Silva da Costa,  S/Nº- Geisel 

    Pastor Titular:   Rev. Eudes Lopes Cavalcanti
WWW.3iec.com.br



CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite em culto solene 
celebraremos a santa Ceia. Lembramos aos irmãos que a 
Ceia do Senhor é o grande memorial da morte redentora de 
nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Senhor 
Jesus ordenou que a sua igreja realizasse periodicamente 
essa celebração. “Fazei isto em memoria de mim”. Assim 
sendo, obedientemente subamos a casa do Senhor e 
participemos dessa grandiosa celebração. 
SEMANA DE ORAÇÃO (03 a 07/07): Dirigente/Preletor: 03 
– Pb. Léo/Dc. Josias; 04 – Pr. Eudes/Pr. Eudes; 05 – 
Adeilda /Ciana; 06 – Adriana Meireles/Dc. Fabiano; 07 – 
Pb. Diniz/Pr. Samuel. “Orai sem cessar”.
ASSEMBLEIA DA IGREJA: dentre outras coisas tratadas 
na última assembleia da Igreja tivemos a recepção de 
membros por jurisdição dos seguintes irmãos: Carlos 
Formiga Miranda (Pastor), Germana Lima de Brito 
Miranda, Thallyta Kelly Lima de Brito Miranda, Waldemar 
Esmeraldino de Arruda Filho (Pastor), Maria de Fátima 
Oliveira de Arruda, Rosália de Andrade Bezerra, Isabel 
Maria Cristina Lima e Elinalva Augusto Oliveira. Ainda na 
assembleia foi aprovado o Regimento Interno do 
Departamento de Louvor da Igreja. Damos as boas vindas 
a esses amados irmãos a membrezia de nossa Igreja. Deus 
abençoe a todos. 
CONGRESSO DE LOUVOR: nos próximos sábado e 
domingo teremos o nosso primeiro congresso de louvor 
deste ano, conforme quadro divulgativo abaixo. Naquele 
domingo pela manhã teremos uma feijoada na nossa área 
coberta como parte integrante desse congresso. R$ 10,00 
é a taxa de participação na feijoada. O congresso é gratuito. 
Prestigiem!

ATENÇÃO USUÁRIOS DAS SALAS DA IGREJA! APÓS 
O USO, DESLIGUEM AS LUZES E EQUIPAMENTOS. 

 CRISTO NA BÍBLIA (Pr. Eudes)
MALAQUIAS – O MESSIAS PROMETIDO

Malaquias é o último livro profético e o último do Antigo 
Testamento. Malaquias significa Mensageiro do Senhor. 
Ele profetizou após a restauração do culto e da 
reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. 
Naquela época o problema identificado pelo profeta 
Malaquias era o comodismo e a prática de uma religião 
formalista, desprovida de graça e poder. Tudo indica que 
na época de sua profecia nem Esdras nem Neemias 
estavam presentes na ocasião. O livro de Esdras 
termina com um acordo por escrito do povo com Deus 
comprometendo-se a cumprir todos os mandamentos 
da lei divina, e que não se misturariam com os povos da 
terra dando-lhes suas filhas e casando com as filhas 
deles, e a manutenção da obra do Senhor através dos 
dízimos e das ofertas. Na época de Malaquias esse 
acordo fora quebrado e o povo de Deus reteve os seus 
dízimos, levando os sacerdotes a relaxarem no serviço 
divino, misturaram-se através do casamento com os 
povos da terra, bem como o casamento estava sendo 
solapado com os divórcios. O livro de Malaquias começa 
assegurando o amor imutável do Senhor pelo seu povo, 
mas o enfoque principal dele é sobre o juízo divino sobre 
o pecador, aqueles que não obedeciam à lei de Deus. 
Quanto a Cristologia, Malaquias enfoca o Messias como 
o ”grande rei” vindouro ofendido pelas ofertas 
maculadas oferecidas pelo seu povo, e que julgaria o 
enganador que se apresentava como honesto, mas na 
verdade era um  avarento (Ml 1.14). Ainda nesse livro, o 
Messias vindouro era o “mensageiro da aliança” a quem 
desejavam, mas que viria com julgamento dos 
perversos que d iz iam ser  o  povo de Deus, 
principalmente dos líderes religiosos que serviam no 
templo (3.1).  Essa profecia remete a primeira vinda do 
Senhor Jesus para purificar o templo, relato esse 
encontrado nos evangelhos. Ainda o livro aponta para o 
Messias vindouro como o Sol da Justiça que traria cura e 
grande alegria e, ao mesmo, tempo queimando com seu 
intenso calor os perversos e maus (Ml 4.1). 

LEITURA BÍBLICA - Salmo 45
Descrição profética da união entre Cristo e a sua 

igreja1 - O meu coração ferve com palavras boas; 
falo do que tenho feito no tocante ao rei; a minha 
língua é a pena de um destro escritor.2 - Tu és 
mais formoso do que os filhos dos homens; a 

graça se derramou em teus lábios; por isso, Deus 
te abençoou para sempre.3 - Cinge a tua espada à 

coxa, ó valente, com a tua glória e a tua 
majestade. 4 - E neste teu esplendor cavalga 

prosperamente pela causa da verdade, da 
mansidão e da justiça; e a tua destra te ensinará 

coisas terríveis. 5 - As tuas flechas são agudas no 
coração dos inimigos do rei, e por elas os povos 
caíram debaixo de ti.6 - O teu trono, ó Deus, é 

eterno e perpétuo; o cetro do teu reino é um cetro 
de equidade. 7 - Tu amas a justiça e aborreces a 
impiedade; por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu 

com óleo de alegria, mais do que a teus 
companheiros. 8 - Todas as tuas vestes cheiram a 

mirra, a aloés e a cássia, desde os palácios de 
marfim de onde te alegram. 9 - As filhas dos reis 
estavam entre as tuas ilustres donzelas; à tua 

direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de 
Ofir.10 - Ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos; 

esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. 
11 - Então, o rei se afeiçoará à tua formosura, pois 
ele é teu senhor; obedece-lhe. 12 - E a filha de Tiro 

estará ali com presentes; os ricos do povo 
suplicarão o teu favor.13 - A filha do rei é toda 

ilustre no seu palácio; as suas vestes são de ouro 
tecido. 14 - Levá-la-ão ao rei com vestes bordadas; 

as virgens que a acompanham a trarão a ti. 15 - 
Com alegria e regozijo serão trazidas; elas 

entrarão no palácio do rei.16 - Em lugar de teus 
pais será a teus filhos que farás príncipes sobre 
toda a terra. 17 - Farei lembrado o teu nome de 

geração em geração; pelo que os povos te 
louvarão eternamente.
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