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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 
 

          BOLETIM DOMINICAL – 02/06/19 
  

Comentando o Sermão do Monte 
Esmolas, Oração e Jejum (Mt 6.1-18) 

Nessa seção, o Senhor Jesus enfatiza três temas 
importantes para a vida cristã: O primeiro é a questão da 
esmola. Esmolar, ou dar algo aos que necessitam, é algo 
que a Igreja de Cristo deve praticar. A prática da esmola 
agrada a Deus. “Ao Senhor empresta o que se 
compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu beneficio” Pv 
19.17. No Novo Testamento nos é dito que a beneficência 
e a comunicação são sacrifícios que agradam a Deus (Hb 
13.16). O que o Senhor condenou quando tratou do tema 
foi a questão da ostentação quando se dá esmolas, ou 
seja dá esmola para aparecer. O outro tema é a oração 
que é um recurso que deve ser usado pelo cristão de 
forma continua e com sinceridade de coração. Aconselhou 
o Senhor que se pratique a oração particular. Noutra 
ocasião Ele enfatizou a oração junto com a comunidade. 
Aproveitando o ensejo, o Senhor ensinou a oração que 
chamamos de A Oração do Pai nosso (Mt 6.9-13). Nessa 
oração, o Senhor enfoca a Paternidade de Deus (Pai 
nosso), o lugar da habitação de Deus (que estás nos 
céus), a santidade de Deus (santificado seja o teu nome), 
o reino de Deus (venha a nós o teu reino), a vontade de 
Deus (seja feita a tua vontade,...), a provisão de Deus (o 
pão nosso de cada dia, dá-nos hoje), o perdão de Deus 
(perdoa-nos as nossas dividas...), a proteção e o 
livramento de Deus (não nos induzas a tentação, mas 
livrai-nos do mal). Termina o Senhor Jesus enfatizando o 
reino, a glória e o poderio de Deus. Por último, o Senhor 
trata do jejum como reforço para a vida espiritual. O jejum 
deve ser praticado segundo Jesus sem ostentação, como 
a prática da oração. O jejum deve ser praticado 
regularmente pela Igreja, principalmente quando se 
enfrenta problemas difíceis.    Pr. Eudes L. Cavalcanti    
      

     

          
                    
       ESCALA DE OBREIROS (JUNHO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
02 – Pr. Eudes; 09 – Pr. Walter; 16 – Miss. 

Liliane; 23 – Pr. Eudes; 30 - Pr. Waldemar  

CULTO DEVOCIONAL 
02 – Jaciara; 09 – Dc. Bruno;  

16 – Asp. Pb. Fco; 23 – Laércia; 30 – Altino  
                         MOCIDADE (SÁB) 
              08 – Ev. Davi; 22 – Pr. Jedaías 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
05 – Marlene; 12 – Dc. Sérgio Sebastião;  

19 - Esdras; 26 -  Dc. Marconi  
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

05,12 – Bosco; 19,26 - Sérgio Sebastião 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
02 – Pb. Emanuel; 09 - Pr. Jedaías; 16 – Pb. 
Silas; 23 – Dc. Bonifácio; 30 – Pr. Jedaías 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
02 – Pr. Walter; 09 – Pb. Saul; 16 – Esdras;  

23 – Pb. Saul; 30 – Esdras 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
02 – Pr. Waldemar; 09 – Altino; 16 – Pb. 

C.Alberto; 23 – Pr. Waldemar; 30 – Asp. Pb. Fco  
IEC/MANAÍRA – 02,09,16,23,30 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

04 – Pr. Eudes; 11- Dc. Fabiano;  
18 – Dc. Josias; 25 – Pr. Jedaías  

ESCALA DLOV (SEDE) 
02 – Coral/Getsêmani 

09 – Bandinha/Getsêmani 

16 – Coral/Getsêmani 
23 -  Getsêmani/Ebenézer 
30 – Getsêmani/Bandinha 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite – Makobi/Sérgio Sebastião  

Terça-feira – Murilo 

Servi ao Senhor com alegria. 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

 CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUN/JUL) 
08/06 – Jantar dos Namorados; 09 – Dia do 
Oficial (2º Dom); 15 – Aniversário da 
Bandinha (2º Encontro de Bandinhas); 20 – 
Manhã de Jejum e Oração; 22 – Evento do 
DBEN (Sopão e Ação Social); 29 – Chá de 
Bebê parente Pb. Genison; 29 – Intercâmbio 
DHEC. 05,06/07 – Adorart; 13,14 – EBF; 14 
– Dia da Mulher Congregacional (11); 20 – 
Evento SEMI na praça do Geisel; 21 – 
Intercambio DAUC Distrital; 27 – 
Intercambio DHEC; 28 – Aniversário do 
Coral da Igreja.  
       ANIVERSARIANTES DE JUNHO 
02-Myllena Araújo; 02-Davi da Silva; 04-
Lucyan Soares; 06-Gizelda Maria; 08-
Isvonete da Silva; 09-Stefanie Giulyane; 10-
Mª das Graças Maciel; 13-Catiana Cabral; 15-
Janiele Andrade; 17-Silvânia Camilo; 17-Jair 
Costa (J. Américo); 18-Emília Lopes (E. 
Sátiro); 19-Enoque Monteiro; 20-Djanilson 
Rodrigues; 23-Pb. Valdenor Torres; 26-
Carlos Antônio; 27-Kristofer Silva; 30-
Edméia Brito; 30-Pr. Walter Bezerra e 30-
Laércia Jamilly. 
 

DIA DO OFICIAL CONGREGACIONAL  

(2º DOMINGO DE JUNHO) 
Pregador: Pr. Walter Moura 

Tema: Chamados para Servir 

Lema: “... sede fervorosos no espírito,  
servindo ao Senhor”. Rm 12.11 

 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h - Escola Bíblica Dominical 

Dom - 18h  -   Culto Vespertino 
Ter – 19.30h  -  Culto Oração/Estudo Bíblico  

Qua - 15h às 17h - Círculo de Oração 
Qui – 09.30h – Culto de Oração de Obreiros 

Sex – 19.30h -  Culto nas Residências 
Sab – 19.30h Culto dos Jovens 

 

“Prega a palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não, corrige, 

repreende, exorta com toda a 

longanimidade e doutrina” 2 Tm 4.2 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LEITURA BÍBLICA – Sl 98 
 

     Convida-se a louvar ao Senhor  

        por amor de sua salvação 

 
 1 - Cantai ao Senhor um cântico novo, 

porque ele fez maravilhas; a sua destra e 

o seu braço santo lhe alcançaram a 

vitória. 2 - O Senhor fez notória a sua 

salvação; manifestou a sua justiça 

perante os olhos das nações. 3 - 

Lembrou-se da sua benignidade e da sua 

verdade para com a casa de Israel; todas 

as extremidades da terra viram a 

salvação do nosso Deus. 

4 - Celebrai com júbilo ao Senhor, todos 

os moradores da terra; dai brados de 

alegria, regozijai-vos e cantai louvores. 5 

- Cantai louvores ao Senhor com a harpa; 

com a harpa e a voz do canto. 6 - Com 

trombetas e som de buzinas, exultai 

perante a face do Senhor, do Rei. 

7 - Brame o mar e a sua plenitude; o 

mundo e os que nele habitam. 8 - Os rios 

batam palmas; regozijem-se também as 

montanhas, 9 - perante a face do Senhor, 

porque vem a julgar a terra; com justiça 

julgará o mundo e o povo, com equidade. 
 

XXXXXXXX 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO: o casal 
Presb. José Diniz/Lúcia, completou na 

sexta-feira passada (31/05/19), trinta e 

seis anos de feliz união conjugal. 
Parabenizamos a esses amados por tão 

significativa data, e desejamos que Deus 

continue abençoando a essa preciosa 
família que Ele plantou em nossa Igreja. 

 

    Comentando o Breve Catecismo de Westminster 
PERGUNTA 6. Quantas pessoas há na 
Divindade? R. Há três pessoas na 
Divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 
e estas três são um Deus, da mesma 
substância, iguais em poder e glória. Ref. Mt 

3.16-17; 28.19; 2Co 13.13; Jo 1.1; 3.18; At 5.3-

4; Hb 1.3; Jo 10.30. Nosso Comentário: Nesta 
pergunta o Breve Catecismo inquire sobre 
uma das questões mais difíceis da 
Teontologia, que é sobre a quantidade de 
pessoas na Deidade. Foi-nos perguntado 
na questão 5 se existe mais de um Deus. E a 
resposta é que existe apenas um Deus 
único, vivo e verdadeiro que é o Deus 
revelado na Bíblia Sagrada. Essa seção trata 
da Santíssima Trindade, pois o Deus único 
revelado na Bíblia subsiste em três pessoas 
distintas, o Pai, o Filho e o Espirito Santo, 
da mesma essência e possuidoras dos 
mesmos atributos. O Pai é Deus, o Filho é 
Deus, e o Espirito Santo é Deus. Não são 
três deuses e sim um único Deus, mas que 
subsiste, como dito, nas pessoas 
mencionadas. É bom que se esclareça que 
não se trata de Modalismo, heresia que 
surgiu no século III d.C., que dizia que havia 
apenas uma pessoa na Deidade, e que no 
Antigo Testamento agiu como o Pai, no 
Novo Testamento, a partir da encarnação 
do Verbo Divino, como o Filho, e a partir de 
Pentecostes como o Espírito Santo. Santo 
Agostinho, no século V da era cristã, dizia: 
Quereis ver a Trindade, ide ao Jordão. Ele 
fez referência ao episódio do batismo de 
Cristo por João Batista no Rio Jordão. Ali 
observamos o Espirito Santo descendo em 
forma corpórea sobre o Filho, e o Pai 
testificando do Filho (Mt 3.3-17), ou seja, as 
três pessoas da Trindade em ação ao 
mesmo tempo nesse episódio.   Pr. Eudes 

 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite, em culto 
solene, iremos celebrar a Ceia do Senhor. 

Lembramos que a Ceia do Senhor é o grande 
símbolo memorial da obra redentora realizada 
por Cristo na Cruz do Calvário. Ele ordenou 
que a Igreja fizesse isso continuamente em 
memória dele. Assim sendo, subamos a casa do 

Senhor, logo mais, para participarmos desse 
que é um sacramento instituído por Cristo. 
“Fazei isto em memória de mim”. 
SEMANA DE ORAÇÃO (03 a 07): de amanhã 
até sexta-feira teremos a nossa abençoada e 

abençoadora semana de oração. Os dirigentes 
e preletores desses cultos serão: Pb. Léo/Pb. 
Genison; Ter – Pr. Eudes/Pr. Eudes; Qua – 
Josefa Porfírio/Marlene Soares; Qui – Dc. 
Fabiano/Altino; Sex – Dc. Gentil/Pb. Diniz.  
“Orai sem cessar”. 

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO: 
instalamos um novo ar condicionado na sala 
maior do prédio de educação religiosa, pois o 
que estava instalado estava imprestável. Nessa 
sala funcionará aos domingos pela manhã a 

classe de homens (EBD) e também a classe de 
casais quando houver reunião. Além disso, o 
espaço está reservado para os jovens da Igreja. 
MÊS DO LAR: a nossa gratidão a Deus por nos 
ter permitido comemorar o mês do lar 

realizando cultos no santuário e nas 
residências. Foi um mês extremamente 
proveitoso para os lares da Igreja. O tema foi 
Lares Fortes, Igreja Forte. Permita Deus que 
isso seja uma realidade em nossa Igreja e lares. 

JANTAR DOS NAMORADOS (08/06): no nosso 
Calendário de Eventos está previsto um jantar 
dos namorados para o próximo Sábado. Apesar 
do titulo do evento, o jantar é também para 
casais (sempre enamorados). O valor da taxa 

para o casal é de R$ 50,00. Os irmãos que vão 
participar desse evento devem procurar o 
quanto antes os lideres do Departamento de 
Casais da Igreja (Pr.Walter/ Pr. Waldemar/Pr. 
Jedaías/Pb. Evandro) para assegurar a sua 
vaga. Prestigiem! 

          VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 


