
 

 

 

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 – 27/05/18 
     

  Focando a Doutrina Cristã  
 

Soteriologia (III) 
 

 O Alcance da Salvação 
      Assim como o pecado atingiu toda a estrutura do ser 

humano (corpo, alma ou espírito), assim também a salvação 

alcança o homem integralmente. Para um grande mal, o 
maior dos remédios. “E o mesmo Deus de paz vos santifique 
em tudo; e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam 
conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor 
Jesus Cristo” 1 Ts 5.23. (1 Co 15.53,54; 5.4,5; Lc 1.46,47). Para 

efeito didático, segmentamos o assunto conforme abaixo  

a) Para o corpo a salvação garante a glorificação, 
transformação. “Mas a nossa cidade está nos céus, de onde 
também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que 
transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu 
corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também 
a si todas as coisas”. Fp 3.20,21 (Veja ainda Dn 12.1; 1 Co 

15.50-54; 1 Ts 4.16,17). 
b)  Para a alma ou espírito a salvação proporciona o 

perdão, regeneração, vivificação. “Antes sede uns para com os 
outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos 
outros, como também Deus vos perdoou em Cristo” Ef 4.32 

(Veja ainda Sl 103.3; Cl 2.13; 1 Jo 1.9; 2.12; ). “E vos vivificou, 
estando vós mortos em ofensas e pecados” Ef 2.1 (Veja ainda Ef 
2.5,6; Cl 2.13; Rm 6.11; Tt 3.5,6). 

A Posse da Salvação 
      A salvação é gozada neste mundo, a partir do momento 

em que a pessoa arrependida crer em Jesus e o aceita como o 

seu Salvador pessoal, e tem um prolongamento por toda a 
eternidade através da vida eterna dada por Deus. “Na 
verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha 
palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e 
não entrará em condenação, mas passou da morte para a 
vida” Jo 5.24 (Veja ainda Jo 3.16; 6.47; Lc 23.43; 1 Jo 5.11,12). 
                                              Pr. Eudes Lopes Cavalcanti   

 

                                                        

ESCALA DE OBREIROS (JUNHO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 

03 – Pr. Eudes; 10 – Pr. Walter;  

17 – Ev. Davi; 24 - Pr. Eudes  

CULTO DEVOCIONAL 

                  03 – Pb. Evandro; 10 – Dc. Demétrio;  

17 – Dc. Fabiano; 24 - Makobi  

MOCIDADE (SÁB) 

02 – Pr. Walter; 09 – Dc. Josias;  

16 – Liliane; 30 – Ev. Davi 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 

 06 – Marlene Soares; 13 – Laércia;  

20 - Dc. Marconi; 27 – Maria José (Euclides) 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

06, 20 - Dc. Meireles; 13, 27 – Dc. Bosco 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

03 – Pr. Jedaías; 10 – Pr. Waldemar;  

17 – Liliane; 24 - Pb. Silas  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

 03 – Pb. Saul; 10 – Pb. Emanuel;  

17 – Dc. Josias; 24 – Pr. Walter  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

 03 – Pr. Waldemar; 10 – Pb. Carlos Alberto;  

17 – Dc. Francisco; 24 – Dc. Nivaldo 

CONG. MANAÍRA 

                                      03,10,17,24 

ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

                          05, 12, 19, 26 – Pr. Eudes 

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL 

 02 – Ev. Davi; 09 – Dc. Josias; 16 – Pr. Walter;  

23 – Pr. Jedaías; 30 – Pr. Waldemar  

ESCALA DLOV (SEDE) 

03 – Coral/Getsêmani; 10 – Ebenézer/Getsêmani 

17 – Bandinha/Getsêmani 

24 – Ebenézer/Oportunidades 

ESCALA (CPADFM) - solista/instrumentista 

16 – Raquel/Josias; 30 – André Fragoso/Pablo 
 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite: Demétrio/Marçal; Ter – Euclides 

  

 

 

  

 

 
  

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAI/JUN) 
27 – Dia da Missionária Congregacional; 31 – Manhã de 
Jejum e Oração. 02/06 – Encontro de Oficiais 
Congregacionais (Acamp. Canaã); 03 – Programação do 
DERE; 09 – 1º Encontro de Bandinhas; 10 – Dia dos 
Oficiais; 10 – Domingo Missionário; 15,16 – Evento 
Social DBEN/Dia da Beneficência; 16 – Evento do DINF; 
22-24 – Acamp. dos Jovens; 30 – Intercâmbio UAC`s.  
              ANIVERSARIANTES DE JUNHO 
02-Myllena Araújo; 04-Lucyan Soares; 06-Gizelda Maria; 
08-Isvonete da Silva; 09-Stefanie Giulyane; 10-Mª das 
Graças Maciel; 13-Katiane Ferreira (E. Sátiro); 15-
Janiele Andrade; 17-Jair Costa (J. Américo); 18-Emília 
Lopes (E. Sátiro); 19-Enoque Monteiro; 20-Ana Gabrielly 
(E. Sátiro); 20-Djanilson Rodrigues; 23-Pb. Valdenor 
Torres; 27-Kristofer Silva; 30-Edméia Brito; 30-Pr. Walter 
Bezerra e 30-Laércia Jamilly. 
                   ORANDO PELAS FAMÍLIAS 
Coloquemos diante do altar do Senhor, nesta semana, a 

família do Pastor Walter (Pr. Walter, Raquel, Sara e 
Pedro). “Orai uns pelos outros para que sareis”. 

 

 
 
  ACAMPAMENTO DOS JOVENS  - 22-24/06 

R$ 95,00 à vista - R$ 110,00 no cartão 
INVISTAM EM SEUS JOVENS E 

ADOLESCENTES! 

 

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 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 

A VOZ CONGREGACIONAL  
RÁDIO CPADFM – 96.1 

SÁBADO – 11h às 11.50h           
www.radiocpadfm.com.br  

3222.4700, 3241.2864 
 

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


 
              LEITURA BÍBLICA – Salmo 36 
A malícia dos ímpios. Nosso refúgio está 

em Deus, que salva os retos 
 

 1 - A prevaricação do ímpio fala no 

íntimo do seu coração; não há temor de 

Deus perante os seus olhos. 2 - Porque 

em seus olhos se lisonjeia, até que a sua 

iniquidade se mostre detestável. 3 - As 

palavras da sua boca são malícia e 

engano; deixou de entender e de fazer o 

bem. 4 - Maquina o mal na sua cama; 

põe-se em caminho que não é bom; não 

aborrece o mal. 

5 - A tua misericórdia, Senhor, está nos 

céus, e a tua fidelidade chega até às mais 

excelsas nuvens. 6 - A tua justiça é como 

as grandes montanhas; os teus juízos são 

um grande abismo; Senhor, tu conservas 

os homens e os animais. 7 - Quão 

preciosa é, ó Deus, a tua benignidade! E 

por isso os filhos dos homens se abrigam 

à sombra das tuas asas. 8 - Eles se 

fartarão da gordura da tua casa, e os 

farás beber da corrente das tuas delícias; 

9 - porque em ti está o manancial da 

vida; na tua luz veremos a luz. 

10 - Estende a tua benignidade sobre os 

que te conhecem, e a tua justiça sobre os 

retos de coração. 11 - Não venha sobre 

mim o pé dos soberbos, e não me mova a 

mão dos ímpios. 12 - Ali caem os 

obreiros da iniquidade; cairão e não se 

poderão levantar. 
 

 ENCONTRO OFICIAIS ALIANÇA – 02/06 
ACAMPAMENTO CANAÃ 

R$ 30,00 - INDIVIDUAL; R$ 50,00 - CASAL 

 

 

 CONSTITUIÇÃO DE FÉ  
CONGREGACIONAL DA ALIANÇA 

 

 

Da adocão 
I 

Cremos e confessamos que Deus se 
digna de tornar participantes da 
graça da adoção, em e por Seu único 
Filho – Jesus Cristo, a todos os que 
são justificados¹. Por esta graça, eles 
são recebidos no número dos filhos 
de Deus², e desfrutam das liberdades 
e privilégios decorrentes desta  
posição, a saber: têm sobre si o nome 
d'Ele³, recebem o Espírito de adoção4;  
têm acesso, com ousadia, ao trono da 
graça5; são capacitados a clamar 
“Aba, Pai”6; são tratados com 

piedade7, protegidos8, sustentados⁹ e  
corrigidos por     Ele como por um 
Pai10. Desta forma, jamais são 
abandonados¹¹, mas selados  para o 
dia da redenção¹², e herdam as 
promessas¹³, como herdeiros de Deus 
e   coerdeiros com Cristo da eterna 
salvação14.  
1. Gl. 4.4-5; Ef. 1.5.  
2. Jo. 1.12; Rm. 8.17. 
3. Jr. 14.9; 2Co. 6.18; Ap. 3.12. 
4. Rm. 8.15.   5. Ef. 3. 12; Hb. 10.19-22. 
6. Gl. 4.6.   7. Sl. 103.13. 
8. Pv. 14.26.   9. Mt. 6.30, 32. 
10. Sl.103.13; Hb. 12.6. 
11. Lm. 3.31-32. 
12. Ef. 4.30. 13. Hb. 6.12. 
14. Rm. 8.17; Hb. 1.14; 1Pe. 1. 3-4. 
 
 

FEIJOADA DA MOCIDADE - R$ 10,00  

03 de junho (Próximo Domingo) 
 

  
 

CESTA DO AMOR: pedimos a colaboração de 
todos para prestigiarem a Cesta do Amor onde 
será depositado, mensalmente, pelos irmãos, um 
quilo de alimento não perecível (feijão, arroz, 
macarrão, fubá, etc). Esses mantimentos 
comporão as cestas básicas para distribuição aos 
que estão enfrentando necessidades dentro e fora 
da nossa Igreja.  Se cada um dos irmãos de nossa 
Igreja trouxer um quilo de alimento não 
perecível (desses itens citados não chegam cada 
um a R$ 5,00) teremos, no mínimo, cem quilos de 
alimentos o que irá facilitar grandemente a 
composição das cestas básicas que fazemos 
mensalmente. Lembrando que a beneficência é 
um dos ministérios da Igreja, e que também tem 
o agrado de Deus. “E não nos esqueçamos da 
beneficência e comunicação, porque com tais 
sacríficos Deus se agrada” Hb 13.16. 
MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: na próxima 
quinta-feira, 31/05, feriado de Corpus Christi, 
teremos uma manhã de jejum e oração, a partir 
das 09.30h. Convocamos a toda a Igreja para 
subir a casa do Senhor para essa manhã de 
consagração, quando estaremos buscando a face 
do Senhor em oração e jejum. Aproveitaremos 
esse dia para orarmos junto como Igreja pelas 
nossas famílias, Igreja, pela pátria, pela Igreja 
perseguida, etc. “Então, apregoei ali um jejum 
junto ao rio Aava, para nos humilharmos diante 
da face de nosso Deus, para lhe pedirmos 
caminho direito para nós, e para nossos filhos, e 
para toda a nossa fazenda” Ed 8.21. 
ENCONTRO DE OFICIAIS DA ALIANÇA: no 
próximo sábado (02/06), no acampamento 
Canaã da 1ª IEC/JPA, a partir das 09h, haverá um 
encontro para os oficiais e esposas (pastores, 
presbíteros, diáconos e aspirantes). Nesse encontro 
haverá palestras para os homens (Pr. Eudes) e para 
as mulheres (Miss. Suellen). R$ 30,00 individual, R$ 
50,00 casal. Os oficiais da III IEC/JPA devem 
aproveitar essa oportunidade que Deus lhes está 
dando para um momento de congraçamento e para 
aprendizado. Prestigiem! 
 


