
 

III IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL 

DE JOÃO PESSOA 
 

Rua Elba Maria Silva da Costa,  S/Nº- Geisel  
      Pastor Titular: Rev. Eudes Lopes Cavalcanti 

             Pastor Auxiliar: Rev. Walter Moura 

        Pastor Auxiliar: Rev. Jedaías Rodrigues 

WWW.3iec.com.br 

BOLETIM DOMINICAL – 07/08/16 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 
A Primeira Multiplicação dos Pães (6.30-44) 

   Essa seção do evangelho de Marcos começa 

com um relato, feito pelos apóstolos, após 

cumprir o Seu mandado quando os enviou, dois 

a dois, para pregar o Evangelho (Mc 6.7-13), e 

com a ordem de Jesus para que descansassem 

um pouco devido ao trabalho que estavam tendo 

por causa da procura de pessoas pelo Mestre. 

   Em seguida, Marcos discorre sobre uma 

multidão imensa que tinha ido à busca de Jesus. 

A preleção do Senhor prolongou-se e chegou 

numa hora inconveniente que foi a hora da 

refeição. Os discípulos aconselharam a Jesus a 

despedir a multidão, mas perplexos ficaram 

quando Ele disse que não era necessário eles 

irem, mas que os discípulos lhes dessem de 

comer. O Senhor perguntou-lhes quantos pães 

eles tinham e a resposta foi cinco pães e dois 

peixinhos. Daí Jesus ordenou que organizassem 

o povo em grupos de cinquenta e de cem. Depois 

Ele tomou em suas mãos os cinco pães e os dois 

peixes e os abençoou. Em seguida entregou aos 

discípulos os pães e os peixes para serem 

distribuídos com a multidão. No seu relato 

Marcos diz que todos comeram e se saciaram e 

que ainda sobraram doze cestos cheios de 

pedaços de pão e de peixe. O relato de Marcos 

termina informando que a multidão que comera 

pães e peixes tinha quase cinco mil homens. 

   Nesse milagre Jesus é revelado como Deus 

Onipotente, com poder capaz de realizar coisas 

extraordinárias. Também no relato Ele é revelado 

como Deus provedor, capaz de atender as 

necessidades mais prementes do ser humano. 

                         Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

  

                       

                                      

    ESCALA DE OBREIROS (AGOSTO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

07 – (D) Pb. Diniz, (P) Pr. Eudes;  
14 – (D) Pr. Samuel, (P) Miss. Nelson Cleyton;  

21 – (D) Pb. Evandro, Pr. Eudes;   
28 – Pb. Valdenor, Pr. Walter   

CULTO DEVOCIONAL 
07 – Bruno; 14 – Murilo;  

21 – Jaciara; 28 – Adriana Felix   
 MOCIDADE (SÁB) 

Responsabilidade do Pastor Walter 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

10 – Adriana Felix;  
17 - Pr. Samuel; 24 – Marlene  

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
(17) – Meireles; (10,24) - Bosco 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
07 – Pr. Walter; 14 – Pr. Enoaldo;  
21 – Pb. Severino; 28 – Pr. Enoaldo  

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
07 – Dc. Marcone; 14 – Pr. Jedaías;  
21 – Pb. Emanuel; 28 – Pr. Jedaías  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

07 – Dc. Josias; 14 – Pb. Saul;  
21 – Fabiano; 28 – Pb. Silas  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
07 – Pr. Samuel; 14 – Pb. Silas;  

21 – Pr. Samuel; 28 – Dc. Francisco   
       ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

Responsabilidade Pastor da Igreja 
CASA DE ACOLHIDA 

13 – Dc. Josias; 27 - Ev. Davi Silva 
 

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor  
 

ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje: Gentil/Marconi; Ter – Euclides 

 
 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (AGO/SET) 
 14/08 – Dia dos Pais; 14/08 – Domingo Missionário; 

20/08 – Avanço Missionário Cong. José Américo; 

20,21/08 – Aniversário Cong. José Américo; 21/08 – 

Aniversário do Pastorado; 21/08 – Dia do 

Congregacionalismo (19);  17,18/09 – Aniversário da 

Igreja;   22 a 25/09 – Aniversário Cong. Valentina; 23-

25/09 – Congresso Nacional de Homens Congregacionais 

(Conde/PB).     

               ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 
01-Gilma Araújo (Valentina); 02-Severino do Ramo (R. do 

Sol); 03-Virgílio de Araújo(Valentina); 04-Marlene Soares; 

05-Mª Nazaré; 05-Pb. Saul dos Santos (E. Sátyro); 05- 

Adriano da Silva; 05-Sheila Fernandes (Valentina); 05-

Maria Clara (Valentina); 06-Luciano Ferreira; 07-Anália 

Mendes (R. do Sol); 08-Mª Alice; 09-Fabiano Nóbrega 

Jr.;11-Rosimayry Brito; 11-Claudimiro Marinho (R. do Sol); 

12-Antônia de Lima; 13-Wallison dos Santos (Valentina); 

14-Elizabete Gomes (E. Sátiro); 15-Severina Ferreira;15-

Paula Francinett; 16-Dc. Murilo Pedro; 17-Iasmin Marinho; 

18-Vitor (Valentina); 19-Romilson de Sousa (Valentina); 20-

Emira Lúcia (Valentina); 20-Otília de Araújo; 21-Beatriz 

Lima; 21-Karina Ribeiro (E. Sátiro); 23-Murilo de Souza; 23-

Elias Amorim (Valentina); 23-Pr. André Rogério (Valentina); 

24-Taires Fidelis; 24- Pr. Jedaias Rodrigues; 25-Juzirene 

Santiago (E. Sátiro); 26-Kaio (E. Sátiro); 27- Ivan Batista; 

27- Lohanna Clara (filha de Elma); 29-Josenildo Silva; 29-

Letícia Morais (Valentina); 29-Mateus Henrique (E. Sátiro); 

30-Joceliana da Silva (Valentina); 31-Mª das Neves; 31-

Makoby Lopes.  

 
 

CASA DE ACOLHIDA: Precisamos de escovas de dente 
para compor o kit (escova de dente, pasta, sabonete e 
barra de sabão) que distribuímos na Casa de Acolhida 
onde a Igreja realiza, quinzenalmente,  culto de pregação 
do Evangelho. Procurem Bruno ou Stefanie, sua esposa 
e colabore com esse ministério.  

 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 

Ter – 19.30h  Culto Oração/Estudo Bíblico  

Qua - 15h às 17h  Círculo de Oração 

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 CPAD FM – 96.1 

SÁBADO – 12h às 12.50h           

www.radiocpadfm.com.br 

3222.4700; 3241.2864 

 

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


 

 

 

LEITURA BÍBLICA  Salmo 108 

Davi louva a Deus  

      pela vitória que lhe concedeu 
 1 - Preparado está o meu coração, ó 

Deus; cantarei e salmodiarei com toda a 

minha alma. 2 - Despertai, saltério e 

harpa! Eu despertarei ao romper da alva. 

3 - Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e 

a ti cantarei salmos entre as nações. 4 - 

Porque a tua benignidade se eleva acima 

dos céus, e a tua verdade ultrapassa as 

mais altas nuvens. 

5 - Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a 

tua glória sobre toda a terra, 6 - para que 

sejam livres os teus amados; salva-nos 

com a tua destra e ouve-nos. 

7 - Deus falou no seu santuário: Eu me 

regozijarei; repartirei a Siquém e medirei 

o vale de Sucote. 8 - Meu é Galaade, meu 

é Manassés; Efraim é a força da minha 

cabeça; Judá, o meu legislador. 9 - Moabe, 

a minha bacia de lavar; sobre Edom 

lançarei o meu sapato; sobre a Filístia 

jubilarei. 

10 - Quem me levará à cidade forte? 

Quem me guiará até Edom?  

11 - Porventura, não serás tu, ó Deus, 

que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, 

com os nossos exércitos?  

12 - Dá-nos auxílio para sairmos da 

angústia, porque vão é o socorro da parte 

do homem. 13 - Em Deus faremos 

proezas, pois ele calcará aos pés os 

nossos inimigos. 

@@@@@@@@ 

DOMINGO MISSIONÁRIO 

PROXIMO DOMINGO (14/08/16) 

           Uma Escolha Acertada (Pr. Eudes) 
Em Betânia, na Judéia, vivia uma família composta 

de três irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Era um lar a que o 
Senhor Jesus se afeiçoara muito. Em diversas ocasiões 
Jesus o visitou e numa dessas visitas, Marta apressou-se 
para preparar a casa para receber Jesus. Enquanto isso, 
Maria assentara-se aos pés do Senhor para ouvir-Lhe a 
palavra. Marta vendo Maria assentada aos pés de Jesus 
enquanto ela corria de um lado para outro dentro da casa 
envolvida com os afazeres domésticos, disse a Jesus: 
“Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir 
só? Dize-lhe, pois, que me ajude”.  Esse pedido ensejou 
ao Senhor, dizer-lhe estas célebres palavras: “Marta, 
Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas 
uma só é necessária; e Maria escolheu a boa parte, a qual 
não lhe será tirada”. Lc 10.41,42. 

Irmãos, reflitamos sobre a postura das duas irmãs e 
a resposta dada por Jesus a Marta. Quanto à postura de 
Marta podemos observar que ela estava ocupada com 
coisas lícitas, necessárias para o cotidiano da vida. Ela 
não estava fazendo nada de errado aos olhos de Deus, 
aliás, estava até bem intencionada, procurando agradar 
ao Mestre. Quanto à postura de Maria podemos observar 
que a mesma aproveitou o máximo que pode da presença 
do Senhor. Aquele momento era uma oportunidade que 
Deus lhe estava dando. O Senhor estava presente 
ministrando graça através de suas palavras. Aquele era o 
momento de Deus para a vida daquele lar e só Maria 
estava aproveitando.  
      O Senhor Jesus na sua resposta a Marta mostrou que 
devemos valorizar acima de tudo a vida espiritual, que 
devemos aproveitar melhor o nosso tempo com as coisas 
do Céu. Aliás, já no sermão do monte Jesus dissera que 
buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua 
justiça e as demais coisas nos seriam acrescentadas. (Mt 
6.33). O apóstolo Paulo também mostrou que devemos 
pensar nas coisas de Deus e buscá-las de coração. (Cl 
3.1,2). Paulo disse ainda que devemos atentar mais nas 
coisas que se não veem do que nas coisas que se veem 
porque as que se veem são temporais e as que se não 
veem são eternas (2 Co 4.18). 

Assim sendo, sigamos o exemplo de Maria que 
valorizou as coisas de Deus e foi por isso recompensada.  
 

 

 

ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA: a ALIANÇA vai 

comemorar o seu aniversário de quarenta e 

nove anos com cultos setoriais realizados pelas 

igrejas componentes dos distritos e que 

estejam mais próximas uma das outras. Assim 

sendo, na próxima quinta-feira (11/08), a 

nossa Igreja irá sediar um desses cultos, onde 

estarão presentes as Igrejas 3ª IEC/JPA, 4ª 

IEC/JPA (Rangel), IEC Agua Fria, CEC Bessamar. 

Participarão do culto do dia 11/08 em nossa 

Igreja o Conjunto Ebenézer da 3ª IEC/JPA, o 

Conjunto Instrumental da Comunidade 

Evangélica Congregacional Bessamar, o de 

senhoras da IEC Água Fria, e o conjunto de 

senhoras da 4ª IEC/Rangel. O Pr. Alcemir 

Dantas pregará na ocasião. A direção do culto 

será do Pr. Eudes. No dia 18/08 todas as 

Igrejas componentes da 1ª Distrital se reunirão 

para realizar um culto público em 

comemoração a esse aniversário. 

DIA DOS PAIS: no próximo domingo iremos 

comemorar o Dia dos Pais. Como é praxe na 

Igreja, o Departamento de Auxiliadoras é 

responsável pela parte social da comemoração 

desse dia, que será realizada após o culto da 

noite. 

CASAMENTO: casaram-se no dia 23/07 os 

jovens Rodolfo e Bruna Vanessa, ele da 

Catedral Evangélica Congregacional de Campina 

Grande, e ela de nossa Igreja. O casamento foi 

realizado em Campina Grande. Parabenizamos 

ao ilustre casal e desejamos as bênçãos dos 

Céus para esses jovens nessa nova fase de vida. 

BODAS DE FLORES: o casal Murilo e Amanda 

completou quatro anos de casados no dia 

27/07/16. Parabenizamos ao ilustre casal pelo 

aniversário de casamento. Deus continue 

abençoando a vida de vocês, de Marina, e do 

novo rebento que vem aí. 

NOTA DE FALECIMENTO: faleceu na quarta-feira 

passada o senhor José Francisco Marçal pai do 

Diácono Marçal Junior. O Pastor Samuel oficiou 

a cerimônia fúnebre. O sepultamento deu-se no 

dia seguinte no Cemitério Santa Catarina. Os 

nossos sentimentos a família enlutada. 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO 

 

 


