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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 – 21/07/19   

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 (Mt 7.22-29) 
Terminamos o comentário do Sermão do Monte 
tratando da obediência às palavras de Jesus. O 
Senhor Jesus Cristo é Deus, portanto, as suas 

palavras que foram registradas nos Evangelhos 
devem ser obedecidas por todos os homens, 
especialmente por aqueles que professam a fé 
nEle. É isto o que diz o último tema da seção 
estudada. O Senhor Jesus foi bem claro, quando 
disse que só entra no reino dos céus quem faz a 
vontade de Deus (Mt 7.21). No dia do juízo final, 
muitos dirão que profetizaram em nome de 
Jesus, que expulsaram demônios, e que até em 
Seu nome fizeram maravilhas, mas essas obras 
não irão impressionar o Senhor, pois elas não 
estavam misturadas com a obediência aos Seus 
mandamentos. Jesus usa uma metáfora de uma 
casa alicerçada sobre uma rocha e uma casa 
alicerçada sobre a areia. Ele disse que os que 
obedecem a Sua palavra são comparados a uma  

construção sobre a rocha que suporta as 
intempéries e tempestades da vida e não 
desabam, e os que não obedecem são 
comparados a uma construção feita sobre a 
areia, que não suporta as tempestades da vida e 
desabam, fracassam. É bom que todos saibam 
que Deus é um ser pessoal, que tem vontade, 
inteligência e emoções. A vontade de Deus é 
boa, perfeita e agradável. Essa vontade é o 
código de ética que o Senhor revelou que deve 
ser obedecido por todos.  O segredo da vitória 
na vida depende essencialmente da observância 

a esse código.          Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

     

          
                    
         ESCALA DE OBREIROS (JULHO) 

 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
21 – Pr. Walter; 28 – Pr. Eudes  

CULTO DEVOCIONAL 
21 – Isabel; 28 – Jaciara  

                      MOCIDADE (SÁB) 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

24 – Dc. Sérgio; 31 - Esdras  
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

24,31 - Bosco 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
14 – Pb. Emanuel;  

21 – Pr. Waldemar; 28 – Pr. Jedaías  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

21 – Esdras; 28 – Pb. Silas  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

21 – Pb. C. Alberto; 28– Asp.Pb. Fco  

IEC/MANAÍRA – 21,28 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

23–Iza Maria; 30–Pb. C. Alberto 
ESCALA DLOV (SEDE) 

21 – Getsêmani/Bandinha;  

28 – Getsêmani/Ebenézer  
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite – Euclides/Gentil  
Terça-Feira – Fabiano 

 

Servi ao Senhor com alegria. 

######  
Ore, ore e ore cada vez mais. Leia 

sempre a Bíblia Sagrada.  

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

 CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUL/AGO) 
20,21/07 – EBF; 27 – Intercambio DHEC; 27 
– Evento SEMI na praça do Geisel; 28 – 
Aniversário do Coral da Igreja. 05/08 – Dia 
do Ancião; 07 – Aniversário do Círculo de 
Oração; 10 – Encontro de Líderes da Igreja; 
11 – Dia dos Pais; 17 – Avanço Missionário 
na Rota do Sol; 17,18 – Aniversário da Rota 
do Sol; 18 – Programação do DERE; 18 – Dia 
do Congregacionalismo (19); 18 – Culto de 
Missões; 18 – Oferta Missionária para 
ALIANÇA; 24 – Aniversário da ALIANÇA; 31 
– Intercambio DHEC; 31 – Intercâmbio 
DAUC.   
        ANIVERSARIANTES DE JULHO 
02-Raphael Emmanuel; 05- Mª Aparecida de 
Souza; 11-Mayra Dias (R. do Sol); 13-
Lindalva Araújo; 13- Laélia Joyce; 14-Carlos 
Dantas (esposo/Cristina); 15-Misael Firmino; 
19- Moisés da Silva; 20-Emilia Lopes; 20-
Arthur Barcelos; 21-Mirella Eduarda; 22-Ana 
Claudia Cavalcanti; 23-Tarso Vasconcelos 
(neto/Zenaide); 24-Telma Fernandes; 27-
Christyanne Gomes; 29-Felipe José; 30-
Alyne Alcântara; 30-Josefa Porfírio; 30-Célia 
Farias e 30-John Alisson. 
 

 

PROGRAMAÇÃO EXTRA CALENDÁRIO 
 DE EVENTOS 3IEC/JPA 2019 

 

07/09 – CHA DE BEBÊ MAYANA 

05/10 – CHÁ DE MISSÕES (DOM/ALIANÇA) 
30/11 – CASAMENTO DE MICHAEL/SARA 

 
 

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 92 

O salmista louva a Deus por amor da 
        sua obra, justiça e graça 
1 - Bom é louvar ao Senhor e cantar 

louvores ao teu nome, ó Altíssimo, 2 - para 

de manhã anunciar a tua benignidade e, 
todas as noites, a tua fidelidade, 3 - sobre 

um instrumento de dez cordas e sobre o 

saltério; sobre a harpa com som solene.  
4 - Pois tu, Senhor, me alegraste com os 

teus feitos; exultarei nas obras das tuas 

mãos. 5 - Quão grandes são, Senhor, as 
tuas obras! Mui profundos são os teus 

pensamentos! 6 - O homem brutal nada 

sabe, e o louco não entende isto.  
7 - Brotam os ímpios como a erva, e 

florescem todos os que praticam a 

iniquidade, mas para serem destruídos 
para sempre. 8 - Mas tu, Senhor, és o 

Altíssimo para sempre. 9 - Pois eis que os 

teus inimigos, Senhor, eis que os teus 
inimigos perecerão; serão dispersos todos 

os que praticam a iniquidade. 

10 - Mas tu exaltarás o meu poder, como o 
do unicórnio: serei ungido com óleo fresco. 

11 - Os meus olhos verão cumprido o meu 

desejo sobre os meus inimigos, e os meus 

ouvidos dele se certificarão quanto aos 
malfeitores que se levantam contra mim. 

12 - O justo florescerá como a palmeira; 

crescerá como o cedro no Líbano. 13 - Os 
que estão plantados na Casa do Senhor 

florescerão nos átrios do nosso Deus.  

14 - Na velhice ainda darão frutos; serão 
viçosos e florescentes, 15 - para 

anunciarem que o Senhor é reto; ele é a 

minha rocha, e nele não há injustiça. 
        VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

 

     Comentando o Breve Catecismo de Westminster 
PERGUNTA 13. Conservaram-se nossos 
primeiros pais no estado em que foram 
criados? R. Nossos primeiros pais, sendo 
deixados à liberdade da sua própria 
vontade, caíram do estado em que foram 
criados, pecando contra Deus. Ref. Rm 
5.12; Gn 3.6. Nosso Comentário: Nossos 
primeiros pais não conseguiram cumprir a 
aliança que Deus fizera com eles. A Bíblia 
relata o fato assim: uma serpente 
aproveitando que Eva estava só, sem a 
presença do seu marido, entabulou uma 
conversa com ela sobre a questão da 
proibição feita por Deus do homem comer 
do fruto da arvore do conhecimento do 
bem e do mal. Ela, sutilmente, pergunta a 
Eva se Deus proibira que ela comesse dos 
frutos das árvores do jardim, e Eva 
respondeu dizendo que a proibição era  
somente em relação ao fruto da árvore do 
conhecimento do bem e do mal e falou 
sobre as consequências que adviria disso. 
Satanás, que estava usando a serpente, 
contradisse a Deus, dizendo que ela não 
morreria, e que, na verdade, Deus não 
queria que ela se apropriar-se daquele fruto 
porque ele daria um conhecimento 
semelhante ao de Deus, em outras 
palavras, seriam como Deus. Pergunta-se 
por que Eva não se assustou porque um 
animal falava?  Suponho que foi porque 
tudo era novidade no inicio da criação. Eva 
comeu do fruto proibido, pois o viu como 
algo agradável aos seus olhos, que poderia 
aumentar-lhe o conhecimento, e o pior é 
que o deu a Adão e ele também comeu. 
Pior ainda porque Adão representava toda 
a humanidade como cabeça federal e 
através do seu pecado todos os seres 
humanos caíram também e morreram 

espiritualmente.     Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS (20,21/07): desde 
ontem estamos realizando a Escola Bíblica de 
Férias em nossa Igreja. Teremos uma programação 
especial para a criançada hoje pela manhã e a noite. 
No culto da noite haverá o encerramento com uma 
apresentação dos participantes da EBF. Queremos 
desde já agradecer e parabenizar a toda a equipe da 
EBF liderada pela irmã Ligia Keila. Deus abençoe a 
todos, especialmente a criançada.  
ANIVERSÁRIO DO CORAL (28/07/19): no próximo 
domingo o nosso coral, no culto da noite, estará 
oferecendo ações de graças a Deus por mais um 
ano de existência. O Coral Filhos do Rei tem sido 
uma benção no ministério da Igreja, apresentando-
se sempre no culto de celebração da Ceia, o 
primeiro domingo do mês. No culto de aniversário, o 
Coral fará uma apresentação especial. 
Parabenizamos aos componentes do Coral e 
desejamos que Deus os abençoe sempre.  
ANIVERSÁRIO CIRCULO ORAÇÃO (07/08): na 
quarta-feira, 07 de agosto, teremos o aniversário do 
Circulo de Oração de nossa Igreja. Haverá uma 
programação especial no horário das 15h às 17h 
desse dia. Quanto a tema e preletor informaremos 
depois. Oremos por esse evento. 
ENCONTRO DE LIDERANÇAS DA IGREJA: no 
sábado dia 10/08/19, teremos uma programação 
especial para a liderança da Igreja (Pastores, 
Oficiais, Diretores e Vices dos Departamentos bem 
como os Dirigentes das Congregações). Teremos 
uma palestra sobre liderança e um almoço de 
confraternização, custo zero para os participantes. 
Estará conosco ministrando a palestra o Pastor 
Alcemir Dantas, presidente da 2ª RA da ALIANÇA.  
DIA DOS PAIS (11/08): no segundo domingo de 
agosto teremos a celebração do Dia dos Pais. A 
responsabilidade do momento social é do 
Departamento de Auxiliadoras da Igreja.  Teremos 
um culto seguido de um café da manhã.  


