
 

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 

SITE: WWW.3iec.com.br  

BOLETIM DOMINICAL – 22/03/15 
Uma panorâmica sobre Eclesiastes 

      A vida literária de Salomão como autor inspirado por 

Deus teve três fases, correspondendo aos três livros que 

escreveu e que fazem parte do Cânon Sagrado. Cantares 

pode ser creditado à primeira fase, a de sua juventude. 

A segunda fase corresponde ao livro de Provérbios que é 

fruto de uma vida adulta, madura, onde a experiência 

encontra-se ali retratada, e o livro de Eclesiastes o de 

sua velhice, onde ele faz uma profunda reflexão sobre o 

significado da existência do homem debaixo do sol. É 

bom lembrar também que a vida de Salomão começou 

bem, mas terminou mal, pois diz a Bíblia que as suas 

muitas mulheres estrangeiras perverteram-lhe o 

coração, fazendo com que ele abandonasse o Senhor 

seu Deus e servisse aos deuses estrangeiros. 

    Depois do seu desvio espiritual e o retorno ao Senhor 

já na velhice, Salomão escreveu Eclesiastes que é o livro 

mais filosófico da Bíblia. O capitulo chave do livro é o de 

nº 12 quando ele descreve, de uma forma simbólica, a 

degradação da vida humana com o passar dos anos, 

após fazer um apelo ao homem a se lembrar de Deus 

na sua mocidade; e o versículo chave é Ec 12.13,14 

onde ele diz: “Este é o fim do discurso; tudo já foi ouvido: 

Teme a Deus, e guarda os seus mandamentos; porque 

isto é todo o dever do homem.  Porque Deus há de trazer 

a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer 

seja bom, quer seja mau”. 

   Para se compreender o livro de Eclesiastes é preciso 

considerar que ele foi escrito na perspectiva da vida do 

homem debaixo do sol, porque se não for assim vamos 

cair no erro de alguns estudiosos bíblicos de não 

considerá-lo inspirado por Deus. É bom lembrar também 

que esse livro foi escrito por um sábio com o objetivo de 

ensinar aos seus leitores sobre a brevidade da vida, 

sobre a futilidade de viver em função das coisas que o 

mundo oferece e desprezar a Deus. 

   Nessa perspectiva, esboçando o livro podemos dividi-lo 

em duas partes. A primeira parte trata da Futilidade de 

procurar o significado da vida sem Deus (caps. 1-6), e  

a segunda parte trata da Felicidade de achar o 

significado da vida com Deus (caps. 7-12). Os temas 

dos capítulos são identificados a seguir: Capitulo 1 – 

Futilidade da mera sabedoria natural; Capitulo 2 – 

Futilidade do prazer e do lucro; Capitulo 3 – Futilidade 

do desprezo à eternidade; Capitulo 4 – Futilidade da 

extrema labuta e do sucesso; Capitulo 5 – Futilidade 

da religião vazia e das riquezas; Capitulo 6 – Futilidade 

das meras realizações terrenas. Os temas dos 

capítulos da segunda parte são os seguintes: Capitulo 

7 – O Valor da formação do bom caráter; Capitulo 8 – 

Responsabilidade do bom cidadão; Capitulo 9 – 

Necessidade de considerar a vida em função da morte; 

Capitulo 10 – Necessidade de sabedoria para viver; 

Capitulo 11 – Necessidade de semear sabiamente 

para colheita futura; Capitulo 12 – Necessidade de 

lembrar-se de Deus nos dias da mocidade. 

    Apesar de aparentemente ser um livro pessimista, 

nele se encontra uma ênfase sobre a alegria de viver 

dentro de uma perspectiva divina. “Ele é o livro do 

Antigo Testamento que mais apresenta conselhos 

para que homens e mulheres tenham prazer na vida. 

Quem tiver uma divina perspectiva de vida, é chamado 

a regozijar-se em todos os seus aspectos” (Ellisen, 

Conheça Melhor o Antigo Testamento). 

    O livro ainda enfatiza a soberania divina na vida do 

ser humano em diversas áreas. Deus cumpre o seu 

propósito na vida dos homens, inclusive utilizando-se 

dos ímpios para essa finalidade. Essa soberania é 

identificada pelo uso do nome de Deus “Elohim” 

mencionado 40 vezes. Esse nome enfatiza a soberania 

e o poder criativo de Deus.  

   Outra ênfase encontrada no livro é aquela que se 

refere à eternidade e ao julgamento divino depois da 

morte. O homem não é composto só de matéria, mas 

também de uma alma imortal.  O corpo se desfaz no 

pó da terra por ocasião da morte e a alma se projeta 

na eternidade. Deus julgará o homem no devido 

tempo. Diante dessa revelação, o sábio orienta as 

pessoas a gozar a vida com responsabilidade e a 

lembrar-se de Deus na sua mocidade. 

   Quanto a Cristologia, o livro tem poucas referências 

a ela. Cristo é retratado como o único pastor, o bom 

pastor, e a verdade. 

   Nas festividades israelitas, Eclesiastes era lido, 

anualmente, na festa dos Tabernáculos. 

                       Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

             CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR/ABR) 
24 a 28/03 – Concílio Regional da ALIANÇA 

(Mossoró/RN); 28/03 – Culto Especial Deptº Louvor;  

29/03 – Sopão. 03/04 – Manhã de Jejum e Oração; 04/04 – 

Aniversário de Quinze Anos; 03 a 05/04 – Congresso 

DEMEC (João Pessoa); 24/04 – Casamento Luciano; 26/04 

– Aniversário Conj. Ebenézer; 26/04 – Sopão Rota do Sol.    

               

                 ANIVERSARIANTES DE MARÇO  
01-Danilo Wanderley, 01-José Teles (Valentina), 01-Vitor 

Hugo (Valentina), 01- Marizete Florêncio, 03-Nathália 

Késsia, 03-Ana Beatriz (Valentina), 03-Matheus da Silva 

(novo convertido), 04-Ederaldo José (E. Sátiro), 04-Amanda 

Saionara, 05-Karoline da Costa (R. do Sol), 05-João Pedro 

(neto Josefa Porfírio), 5- Mª Nazaré de Sousa, 06- Drielly 

Marinho (Valentina), 06-Dayenne Marinho (Valentina), 06-

Edilene Mª de Santana (Valentina), 07-Isa Nery, 07-Pb. José 

Diniz, 08-Luma Gabriele, 09-Vanda L. Cavalcanti (E. 

Sátiro), 09 Darlene Monteiro, 09-Marcos Victor, 09-Joyce 

Cristina (neta Fátima Rodrigues), 10-Normandelha de Souza 

(R. do Sol), 10-Pb. Emanuel Felinto, 12-Beatriz Porfírio 

(neta Josefa Porfírio), 13- Josilane Alves (R. do Sol), 13-

Mariana de Jesus (Valentina), 15-Marluce Gomes, 15-Lígia 

Keila, 17-Armando Diniz (R. do Sol), 17-Mª Amélia 

Barbosa (R. do Sol), 18-Dorian Kelly, 19-Tiago Antônio, 20-

Aneilde Silvestre, 20-Miss. Liliane Líger, 20-Presb. Silas 

Luiz (R. do Sol), 20-Diác. Francisco de Assis (J. Américo), 

20-Mª Walkiria, 21-Levi Ancelmo, 21-João Victor (R. do 

Sol), 22-Jean Alyson (Valentina), 22-Crislaine Ferreira (E. 

Sátiro), 23- Rosilene da Silva, 23-Brenda (Valentina), 27-

Lúcia Diniz, 27-Pedro Henrique (neto de Célia), 27-Jonatas 

Lima (filho/Jedaías), 28-Sandro Rikelce e 29-Renata Araújo. 

 
 
 

 

 

 

             
 

 

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  

 

“... Teme a Deus, e guarda os seus 

mandamentos; porque isto é todo o dever 

do homem.  Porque Deus há de trazer a 

juízo toda obra, e até tudo o que está 

encoberto, quer seja bom, quer seja mau”. 

Ec 12.13,14. 

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


 

 

    
                   ESCALA DE OBREIROS (MARÇO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
22 – Marlene Soares; 29 – Pr. Eudes   

CULTO DEVOCIONAL 
22 – André Fragoso; 29 – José Bruno   

MOCIDADE (SÁB) 
 Responsabilidade Pr. Jedaías 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
25 - Marlene Soares  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Meireles (25)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
22 – Pr. André; 29 – Presb. Enoaldo   

 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
22 – Pb. Emanuel Silas; 29 – Pr. Pr. Walter   

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
22 – Davi Silva; 29 – Pr. Jedaías   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

22 – Pr. Jedaías; 29 – Pr. Samuel  
       ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

24 – Pr. Eudes; 31 – Pr. Jedaías 
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

Samuel Monteiro (24);  Davi Silva (31)  
PROGRAMA RADIO 

25 – Davi Silva 
CASA DE ACOLHIDA 

28 – Pr. Samuel   
ESCALA DE DIACONOS 

Hoje à noite: Marconi/Marçal 
Ter – Davi; Sáb - Berg    

 
 

REUNIÃO CONSELHO ECLESIASTICO: 
próxima quinta-feira, 19.30h. 

ASSEMBLEIA DA IGREJA: 03/04/15 – 09.30h  

              A REVERÊNCIA NOS CULTOS 

     O culto que oferecemos a Deus é o ponto culminante 

da nossa vida cristã. É o  momento em que nos reunimos 

em nome do Senhor Jesus para adorar a Deus, é um 

momento sagrado, revestido de solenidade pela grande 

razão da presença do Senhor no meio da Igreja, 

conforme promessa Sua: “Porque, onde estiverem dois 

ou três reunidos em meu, ali estou no meio deles” Mt 

18.20. Qualquer culto oferecido a Deus em nome de 

Jesus, independente de ter muitos ou poucos irmãos, é o 

grande momento em que Deus se reúne com o seu povo. 

É um momento de comunhão, de celebração, de 

adoração, de reverência, de respeito, de parar para ouvir 

a voz de Deus através das orações, dos louvores, da 

leitura e exposição das Sagradas Escrituras.  

    A Bíblia diz que o patriarca Jacó quando acordou do 

seu sono em que teve uma visão de Deus, fez uma 

constatação que todo o crente em Cristo deveria fazer 

quando estivesse cultuando a Deus: “...: Na verdade, o 

SENHOR está neste lugar, e eu não sabia. E, temendo, 

disse: Quão temível é este lugar! É a Casa de Deus, a 

porta dos céus”. Gn 28.16,17. 

      Acontece que temos observado em nossos cultos um 

senta levanta, conversas paralelas, uso do celular, etc. 

que denotam que alguns irmãos não estão tendo uma 

concepção correta do culto a Deus. Vejo nessa atitude 

uma falta de temor a Deus, de respeito a Sua augusta 

presença. 

     O Senhor Jesus fez uma pergunta a Pedro no 

momento mais difícil de Sua vida, que foi o momento em 

que estava orando em agonia no Getsêmani. “E, voltando 

para os discípulos, achou-os dormindo; e disse a Pedro; 

Então, nem uma hora pudestes velar comigo?”. Esta 

pergunta bem poderia ser feita a esses irmãos que 

sobem para a casa do Senhor para cultuar a Deus, mas 

que não levam a sério o culto a Deus. “Nem uma hora 

pudeste velar comigo?” Mt 26.40. Os nossos cultos tem 

em média duas horas de duração, não é um tempo 

excessivamente longo. O ambiente é gostoso, ar 

condicionado, boas companhias, música, boas 

pregações, etc, além de tudo isso, o que é mais 

importante, a presença do Senhor no meio da Igreja. 

      Salomão em Eclesiastes orienta como os crentes 

devem se comportar no momento da adoração a Deus: 

“Guarda o pé, quando entrares na Casa de Deus; chegar-

se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios  de 

tolos, pois sabem que fazem mal. Não te precipites com 

a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar 

palavra alguma diante de Deus; porque Deus está nos 

céus, e tu, na terra; portanto, sejam poucas as tuas 

palavras”. Ec 5.1,2.   Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DINF: hoje à noite o 

Departamento Infantil de nossa Igreja (DINF) terá 

uma participação no culto apresentando uma 

programação especial sobre a obra missionária.  

ESPOSA DE GENISON CIRURGIADA: a irmã Severina, 

esposa do Presbítero Genison Brito, foi hospitalizada 

com urgência na terça-feira dia 10/03, passou uns 

dias na UTI do Hospital Memorial São Francisco e foi 

cirurgiada de vesícula na quarta-feira passada. Pela 

graça divina ela passa bem e já se encontra em casa 

convalescendo. Continuemos orando por ela para que 

Deus a restabeleça completamente. 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL LOUVOR: no próximo 

sábado, dia 28/03, teremos uma programação 

especial do Departamento de Louvor de nossa Igreja. 

Estará conosco ministrando a Palavra de Deus o 

Pastor Héber Lucena. Já convidamos o Conjunto 

Abençoar do Betel Brasileiro, Funcionários I, para 

estar conosco louvando ao Senhor. Divulgue e 

participe! 

GRATIDÃO: agradecemos aos irmãos que, fielmente, 

tem entregado os seus dízimos e ofertas para a 

manutenção da obra do Senhor, realizada através do 

ministério de nossa Igreja. Certamente que Deus tem 

recompensado esses irmãos e os recompensará mais 

ainda. Aqueles irmãos que não contribuem fielmente 

estão perdendo a oportunidade de serem parceiros 

de Deus na propagação de Seu reino. “Honra ao 

Senhor com a tua fazenda, e com as primícias de 

toda a tua renda; E se encherão os teus celeiros 

abundantemente, e transbordarão de mosto os teus 

lagares” Pv 3.9,10. 

ANIVERSÁRIO DE PRESBÍTERO: o Presbítero Silas 

França, dirigente da Congregação da Rota do Sol, 

completou mais uma primavera no dia 20 deste mês. 

Parabenizamos a Silas pelo seu natalício e 

desejamos que Deus continue abençoando a sua 

vida, sua família e ministério. 

SORTEIO CELULAR: adquira com os jovens o cupom 

para participar do sorteio do celular smarthfone 

SAMSUNG. Cada cartela custa R$ 5,00. Colabore! 

ISABEL REFORÇO ESCOLAR: atenção irmãos, a irmã 

Isabel Cristina, professora experiente de Português, 

está oferecendo aulas de reforço escolar para os 

alunos do 6º ano até vestibular bem como para 

concursos. Atende-se em domicílio. Fone 88000677.         

 

“Prega a Palavra, insta, quer 

seja oportuno, quer não...” 

 2 Tm 4.2 

   A VOZ CONGREGACIONAL  
RÁDIO CRUZ DAS ARMAS FM 104.9 

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h                

www.cruzdasarmasfm.com.br 
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