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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 – 30/06/19   

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 (Mt 7.1-29) 
Dando continuidade a reflexão nesta seção,  
enfocaremos a expressão “Perseverança na 
oração” (Mt 7.7-12). A oração é um meio da 

graça que deve ser usado para se comunicar com 
Deus. A oração deve ser feita ao Pai em nome do 
Seu Filho Jesus Cristo, isto pelo Espirito Santo. 
Deus fala ao coração do homem através das 
circunstâncias, de sonhos, de profecias de curta 
duração e, especialmente, através de Sua 
Palavra, mas só há um meio pelo qual nos 
comunicamos com Deus que é através da oração. 
Deus graciosamente resolveu ouvir a oração de 
quem o busca com sinceridade de coração. A 
oração de um justo, de um crente em Cristo, tem 
um poder extraordinário. “”... a oração feita por 
um justo pode muito em seus efeitos” Tg 5.16. A 
recomendação do Senhor no Sermão do Monte, 
nessa área, é que o crente persevere na oração. 
”Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e 

abrir-se-vos-á”. Observe os três verbos: pedir, 
buscar e bater. A ideia aí apresentada é que o 
crente deve perseverar na oração. A resposta de 
Deus à oração de uma pessoa é líquida e certa, 
pois o Senhor Jesus exemplificando esse 
compromisso de Deus em responder a oração 
sincera, cita a experiência humana em que um 
filho se pedir um pão, por acaso, dar-lhe-ia o pai 
uma pedra ou se pedisse um peixe dar-lhe-ia uma 
serpente? Complementando o assunto, o Senhor 
revela que se o homem que é mau dar coisas 
boas aos seus, quando mais o Pai Celestial dará 

bens aos que lhe pedirem      Pr. Eudes Lopes  
      

     

          
                    
         ESCALA DE OBREIROS (JULHO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
07 – Pr. Eudes; 14 - Pr. Neto Moura;  

21 – Pr. Walter; 28 – Pr. Eudes  
CULTO DEVOCIONAL 

07 – Altino; 14 – Asp.Pb. Demétryo;   
21 – Isabel; 28 - Dc. Fabiano; 28 – Jaciara  

                      MOCIDADE (SÁB) 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 
03 – Marlene; 10 – Fca. Angelita;  

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

03,10,17 - Sérgio Sebastião; 24,31 - Bosco 
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

07 – Pr. Jedaías; 14 – Pb. Emanuel;  
21 – Pr. Waldemar; 28 – Pr. Jedaías  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
07 – Pr. Walter; 14 – Pb. Saul;  

21 – Esdras; 28 – Pb. Silas  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
07 – Pr. Waldemar; 14 – Altino;  

21 – Pb. C. Alberto; 28 – Asp.Pb. Fco  
IEC/MANAÍRA – 07,14,21,28 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
02 – Pr. Eudes; 09 – Dc. Fabiano; 

16–Altino; 23–Iza Maria; 30–Pb. C. Alberto 
ESCALA DLOV (SEDE) 
07 – Getsêmani/Coral;  

14 – Getsêmani/Ebenézer;  
21 – Getsêmani/Bandinha;  
28 – Getsêmani/Ebenézer  
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite – Euclides/Marçal  
Terça-Feira – Josias 

Servi ao Senhor com alegria. 
 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUL/AGO) 
06,07/07 – EBF; 13,14 – ADORARTE; 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. 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: 

03/08 – CHÁ DE MISSÕES (DOM/ALIANÇA) 
07/09 – CHA DE BEBÊ MAYANA 

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 – Is 55.1-13 
 

      Todo o povo é convidado a procurar a salvação 

 
1 - Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós 

que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei; sim, 

vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. 2 

- Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o 

produto do vosso trabalho naquilo que não pode 

satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a 

vossa alma se deleite com a gordura.  

3 - Inclinai os ouvidos e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma 

viverá; porque convosco farei um concerto perpétuo, 

dando-vos as firmes beneficências de Davi. 4 - Eis que eu o 

dei como testemunha aos povos, como príncipe e 

governador dos povos. 5 - Eis que chamarás a uma nação 

que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu 

correrá para ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo 

de Israel; porque ele te glorificou. 

6 - Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o 

enquanto está perto. 7 - Deixe o ímpio o seu caminho, e o 

homem maligno, os seus pensamentos e se converta ao 

Senhor, que se compadecerá dele; torne para o nosso Deus, 

porque grandioso é em perdoar. 8 - Porque os meus 

pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos 

caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor.  

9 - Porque, assim como os céus são mais altos do que a 

terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os 

vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do 

que os vossos pensamentos. 10 - Porque, assim como 

descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, 

mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar 

semente ao semeador, e pão ao que come, 11 - assim será a 

palavra que sair da minha boca; ela não voltará para mim 

vazia; antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo 

para que a enviei. 12 - Porque, com alegria, saireis e, em 

paz, sereis guiados; os montes e os outeiros exclamarão de 

prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo 

baterão palmas. 13 - Em lugar do espinheiro, crescerá a 

faia, e, em lugar da sarça, crescerá a murta; isso será para 

o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se 

apagará.     

 

     Comentando o Breve Catecismo de Westminster 
PERGUNTA 10. Como criou Deus o homem? 
R. Deus criou o homem macho e fêmea, 
conforme a sua própria imagem, em 
conhecimento, retidão e santidade com 
domínio sobre as criaturas. Ref. Gn 1.27-28; 
Cl 3.10; Ef 4.24; Rm 2.14-15; Sl 86-8. Nosso 
Comentário. De todas as coisas visíveis que 
Deus criou o homem é a obra-prima, pois foi 
o único ser criado à imagem e semelhança de 
Deus. O homem é a coroa da criação. Deus 
fez o homem do pó da terra no último dia da 
criação. O texto sagrado diz como isso foi 
feito: “E formou o Senhor Deus o homem do 
pó da terra, e soprou em seus narizes o 
folego da vida; e o homem foi feito alma 
vivente” Gn 2.7. Pelo texto citado podemos 

entender que o homem é uma dicotomia, ou 
seja, foi feito com um corpo mortal e uma 
alma imortal. O corpo foi confeccionado e a 
alma soprada por Deus em suas narinas. 
Primeiro Deus fez o homem (o macho) e dele 
fez a mulher (a fêmea). O homem, macho e 
fêmea, foi criado à imagem e semelhança de 
Deus, ou seja, ele foi criado com alguns 
atributos peculiares à Deus, mas que foram 
compartilhados com o ser humano em certa 
medida. Assim como Deus é, assim é o 
homem, ou seja, o homem, assim como Deus, 
tem inteligência, vontade e sentimentos. Só 
que em Deus essas características são em 
plenitude, em perfeição, e no homem com 
limitações. Uma diferenciação básica deve ser 

notificada é que Deus não tem forma 
aparente e o homem tem uma forma (corpo), 
então essa Imago Dei (Imagem de Deus) não 
se relaciona com forma física, pois Deus é 
Espírito e um espirito não tem forma 
aparente, e sim uma imagem moral e 
espiritual. Deus criou o homem para 
governar a terra e para isso o capacitou. 
Numa perspectiva humana, tudo na terra é 
governado pelo homem.     Pr. Eudes Lopes                                 

  
 

FEIJOADA (30/06/19): hoje pela manhã, logo após a 
EBD, teremos uma feijoada nas instalações da Igreja. 
Essa feijoada faz parte do projeto de angariação de 
recursos para atender as despesas do 3º ADORART, 
que será realizado nos dias 13 e 14/07/19. Aproveitemos 
esse evento para almoçarmos juntos na Igreja, e nos 
confraternizamos na presença do Senhor. 
SEMANA DE ORAÇÃO (01 a 05): D/P – Seg – Pb. 
Léo/Pb. Valdenor; Ter – Pr. Eudes/Pr. Eudes; Qua – 
Josefa Porfirio/Marlene; Qui – Adriana/Dc. Fabiano; Sex 
– Dc. Gentil/Asp.Pb. Demétryo. “Orai sem cessar”. 
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS (06,07/07/19): na data 
identificada, teremos a Escola Bíblica de Férias (EBF) 
para a nossa criançada. Teremos uma programação 
especial no sábado à tarde e no domingo pela manhã e 
a noite, culminando com uma breve apresentação no 
culto vespertino. Procure o quando antes a diretoria do 
DINF e informe a presença de seu filho ou neto. A taxa 
de inscrição por criança é de R$ 10,00. Maiores 
informações serão dadas pela diretoria do DINF 
(Departamento Infantil) hoje à noite no culto. 
ADORARTE (13,14/07): nesses dias identificados, 
teremos uma programação especial do DLOV 
(Departamento de Louvor) para toda a Igreja, que é o 3º 
ADORARTE. Estará conosco ministrando a Palavra de 
Deus a Missionária Socorro Telles (sábado à tarde e a 
noite), e no domingo pela manhã a Fonóloga Henery 
Lopes ministrará uma palestra sobre o uso adequado da 
voz, e a noite pregará o Pastor Neto Moura da 1ª 
IEC/JPA (Congregação Cabedelo). O tema do 3º 
ADORARTE será “Adorando a Deus em espírito e em 
verdade”, baseado em Jo 4.23.  Prestigiem! 

 


