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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 – 16/06/19   

Comentando o Sermão do Monte 
O juízo temerário – As coisas santas não deis 
aos cães – Perseverança na oração – A porta 

estreita – Os falsos profetas – Devemos ouvir e 
cumprir as palavras de Jesus 

Nessa seção, iremos tratar dos temas de forma 
individual. Comecemos com a questão do juízo 
temerário. Fazer juízo sobre a vida de uma 
pessoa sem conhecer os fatos não é 
aconselhável pela Palavra de Deus, pois 
podemos causar danos irreversíveis a essa 
pessoa. Tiago, o irmão do Senhor nos diz em 
sua epístola (Tg 4.11,12) que o juízo é uma 
exclusividade de Deus, o justo Juiz. No 
entanto, Deus deu a Igreja como comunidade 
local, autoridade para julgar as falhas de seus 
membros, observando aquele critério 
estipulado no A.T. e confirmado no N.T. de que 
pela boca de duas ou três testemunhas toda a 
palavra será confirmada. Adverte também o 
Senhor sobre o falso testemunho, pois quem 
assim o fizer, aquilo que pensava fazer contra 
o seu próximo será debitado a ele. Tratando-se 
do juízo individual, o Senhor adverte no 
Sermão do Monte que com a medida com que 
medimos o nosso próximo seremos medidos 
também. Adverte ainda o Senhor que, mesmo 
que ousemos fazer juízo de alguém, devemos 
antes de fazer isso, olharmos para nós mesmos 
se temos condições morais e espirituais para 
tanto. Mesmo tendo condições, devemos ser 
cautelosos para não cairmos no pecado da 
hipocrisia, ou seja, condenar os outros pelos 
pecados que nós mesmos cometemos.  
                                Pr. Eudes Lopes Cavalcanti    
      

     

     

          
                    
       ESCALA DE OBREIROS (JUNHO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
16 – Miss. Liliane;  

23 – Pr. Eudes; 30 - Pr. Waldemar  
CULTO DEVOCIONAL 

16 – Pr. Samuel;  
23 – Laércia; 30 – Altino  

                         MOCIDADE (SÁB) 
                           22 – Pr. Jedaías 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
19 - Esdras; 26 -  Dc. Marconi  

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
19,26 - Sérgio Sebastião 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
16 – Pb. Silas;  

23 – Dc. Bonifácio; 30 – Pr. Jedaías 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

16 – Esdras;  
23 – Pb. Saul; 30 – Esdras 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
16 – Pb. Carlos Alberto;  

23 – Altino; 30 – Asp. Pb. Fco  
IEC/MANAÍRA – 16,23,30 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
18 – Dc. Josias; 25 – Pr. Jedaías  

ESCALA DLOV (SEDE) 
16 – Coral/Getsêmani 

23 -  Getsêmani/Ebenézer 
30 – Getsêmani/Bandinha 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite – Bruno/Demétyo  

Terça-feira – Murilo 

Servi ao Senhor com alegria. 
 

13,14/07 – ADORART 

Programação especial do DLOV 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

 CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUN/JUL) 

20 – Manhã de Jejum e Oração; 29 – 

Chá de Bebê parente Pb. Genison; 29 – 
Intercâmbio DHEC. 06,07/07 – EBF; 

13,14 – Adorart; 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 (Rota do Sol); 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. 
 

@@@@@@ 
 

FERIADO DE CORPUS CHRISTI  
DIA 20/06 – PRÓXIMA QUINTA-FEIRA 

MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO 
09 AS 11.30h 

VENHA BUSCAR A PRESENÇA DE DEUS! 
 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

 

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 21 
 

Davi louva a Deus pela vitória 

Salmo de Davi para o cantor-mor 
 
1 - O rei se alegra em tua força, Senhor; e 
na tua salvação grandemente se 
regozija. 2 - Cumpriste-lhe o desejo do 
seu coração e não desatendeste as 
súplicas dos seus lábios. (Selá) 3 - Pois o 
provês das bênçãos de bondade; pões 
na sua cabeça uma coroa de ouro fino. 4 
- Vida te pediu, e lha deste, mesmo 
longura de dias para sempre e 
eternamente. 5 - Grande é a sua glória 
pela tua salvação; de honra e de 
majestade o revestiste. 6 - Pois o 
abençoaste para sempre; tu o enches de 
gozo com a tua face. 7 - Porque o rei 
confia no Senhor e pela misericórdia do 
Altíssimo nunca vacilará. 
8 - A tua mão alcançará todos os teus 
inimigos; a tua mão direita alcançará 
aqueles que te aborrecem. 9 - Tu os farás 
como um forno aceso quando te 
manifestares; o Senhor os devorará na 
sua indignação, e o fogo os consumirá. 
10 - Seu fruto destruirás da terra e a sua 
descendência, dentre os filhos dos 
homens. 11 - Porque intentaram o mal 
contra ti; maquinaram um ardil, mas não 
prevalecerão. 12 - Portanto, tu lhes farás 
voltar as costas; e com tuas flechas 
postas nas cordas lhes apontarás ao 
rosto. 
13 - Exalta-te, Senhor, na tua força; 
então, cantaremos e louvaremos o teu 
poder. 

 

      

     Comentando o Breve Catecismo de Westminster 
PERGUNTA 8. Como executa Deus os seus 
decretos? R. Deus executa os seus decretos 
nas obras da criação e da providência. Ref. 
Ap 4.11; Dn 4.35; Is 40.26; 14.26-27; 46.9-
11; At 4.24. Nessa questão pergunta-se 
como Deus executa os seus decretos. A 
resposta é dada dizendo que Deus faz isso 
através da criação e de sua providência. 
Como vimos no boletim anterior, Deus 
decretou criar todas as coisas, visíveis e 
invisíveis. Logo no inicio do livro de 
Genesis nos é dito que Deus criou os céus e 
a terra. O decreto da criação, pelo menos 
das coisas visíveis, cumpriu-se após a 
conclusão da obra da criação. Deus fez 
todas as coisas visíveis em seis dias, e no 
sétimo descansou. Tudo o que Deus fez, foi 
bem feito porque foi feito com sabedoria. 
Quanto ao reino espiritual, que também foi 
feito por Deus (os seres celestiais, o céu de 
Deus morada do Altíssimo, e todas as 
demais coisas), não temos informação 
sobre quando isso foi feito, mas, com 
certeza, podemos afirmar que foi feito 
antes da criação material. O Deus criador é 
o Deus mantenedor daquilo que criou. Aí 
entra a questão da providência de Deus.  
Providência são ações tomadas por quem 
tem condições para tanto, no caso, Deus, 
para que as coisas aconteçam conforme 
determinado por Ele. No minidicionário de 
Aurélio encontra-se, que “Providência é a 
suprema sabedoria com que Deus conduz 
todas as coisas; Disposições ou medidas 
próprias para alcançar um fim”. Assim 
sendo, nada acontece por acaso e sim por 
determinação ou permissão de Deus, que 
faz com que as coisas aconteçam segundo 
o conselho de Sua vontade, isto vale, 
principalmente, para a Igreja de Cristo.  
                            Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
 

CLASSE PREPARAÇÃO AO BATISMO: começa hoje, 
logo após o período devocional, a Classe de 
Preparação ao Batismo sob a liderança do Dr. Altino. 
Essa classe começará com seis pessoas (Samara, 
Jonatas, Ana Julia, Fábio, Fabricio e Milena). Se tiver 
alguém mais interessado, procure o irmão Altino, pois 
ainda há vagas. Os batismos serão realizados na 
manhã do domingo do aniversário da Igreja (15/09). 
MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: na próxima quinta-
feira, dia 20/06/19, feriado nacional de Corpus Christi, 
no horário das 09 as 11.30h, teremos uma manhã de 
jejum e oração. Convidamos a todos pra participar 
dessa reunião a fim de juntos buscarmos a Deus.   
ADIAMENTO DE EVENTO SOCIAL: o nosso 
Departamento de Beneficência (DBEN), devido a 
cirurgia recente de seu diretor (Pb. Evandro José), 
resolveu adiar para uma data mais propícia o evento 
social (sopão, aferição de pressão, glicemia, corte de 
cabelo, distribuição de kit de higiene pessoal – escova 
de dentes, sabonete e pasta dental) que seria realizado 
no próximo sábado, dia 22/06/19, no bairro do Geisel.  
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS (06,07/07/19): na data 
identificada, teremos a Escola Bíblica de Férias (EBF) 
para a nossa criançada. Procure o quando antes a 
diretoria do DINF e informe a presença de seu filho ou 
neto. Maiores informações hoje à noite no culto.  
INSTALAÇÃO DE RACHINHAS LATERAL IGREJA: 
iniciaremos breve, se assim Deus permitir, a instalação 
de 130 metros quadrados de rachinhas na área interna 
na lateral esquerda de quem entra no santuário. É uma 
área que hoje está num terreno comum e que estamos 
sempre limpando por causa de plantas daninhas que 
crescem nele (urtigas). O custo total da obra está 
estimado em R$ 5.000,00. Portanto, o metro quadrado 
ficará em torno de R$ 39,00. Estamos lançando uma 
campanha com a duração de três meses do metro 
quadrado da instalação da rachinha (3X39,00), e para 
isso queremos contar com a colaboração dos irmãos da 
Igreja.  Quem quiser ajudar, coloque no envelope de 
sua contribuição mensal o valor correspondente ao 
metro quadrado ou mais de um metro quadrado, ficando 
isso a critério dos irmãos.  
 


