
 

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 – 08/03/15 
Uma panorâmica sobre Salmos 

       O livro de Salmos é uma coletânea de cento e 

cinquenta salmos. O rei Davi, o homem segundo o 

coração de Deus, escreveu quase a metade (73) desses 

salmos. Os outros autores são: Ezequias (15), Asafe 

(12), Os filhos de Corá (10), Salomão (2),  e Moisés, 

Hemã, Etã, Jeremias, Ageu, Zacarias e Esdras, todos 

escreveram cada um, um salmo. O restante dos salmos 

não tem os seus autores identificados, são anônimos. 

      O livro de Salmos, como foi dito na panorâmica 

sobre o livro de Jó, é um dos livros chamados hínicos, o 

outro é o de Cantares. Esse precioso livro serviu como 

hinário de Israel e da Igreja cristã durante séculos.  

     Esse precioso livro foi escrito com as seguintes  

finalidades: 1) “Foram escritos pelos salmistas como 

reações sinceras diante de Deus ao experimentarem as 

inúmeras alegrias, tristezas e provações da vida; b) 

Eram veículos de expressão do povo de Deus por meio 

de toda uma gama de experiência que os tornava aptos 

a apresentar os sentimentos e pedidos ao Senhor em 

termos significativos e intensos; c) Serviam para 

expressar os anseios de Israel pela vinda do Messias, 

revelando, por inspiração divina, muitos detalhes 

proféticos de sua primeira e segunda vinda; d) Eram o 

hinário de Israel para muitos rituais e cerimônias, tais 

como festividades religiosas, culto no templo e reuniões 

locais e nacionais” (Stanley Ellisen, Conheça Melhor o 

Antigo Testamento). 

    Os salmos são classificados, segundo Leopold 

Sabourin, citado pelo livro de Ellisen, da seguinte 

maneira: a) Hinos de Louvor (31 salmos); b) Lamentos, 

expressões de confiança em Deus, ou ação de graças 

individuais (59 salmos); c) Lamentos, confiança ou ação 

de graças da comunidade (27 salmos); d) Salmos reais 

(10); e) Salmos de instrução ou didático (23 salmos). 

    Outra divisão do livro de Salmos informa que o 

mesmo compõe-se de cinco livros. O primeiro livro 

corresponde aos salmos 1-41; o segundo aos salmos 

42-72; o terceiro aos salmos 73-89; o quarto aos  

       

  

salmos 90-106; e o quinto aos salmos 107-150. Uma 

correlação interessante é feita por Ellisen entre o livro 

de Salmos e o Pentateuco, levando em consideração o 

tema de cada um dos cinco livros, senão vejamos:  o  

livro 1 corresponde ao livro de Gênesis e o tema é “O 

homem justo e seus caminhos”; o livro 2 corresponde 

ao livro de Êxodo e o tema é “Ruína e redenção de 

Israel”; o livro de nº 3 corresponde ao livro de Levítico, 

e o tema é “Santuário e congregação de Israel”; o livro 

4 corresponde ao livro de Números cujo tema é 

“Reincidência e restauração de Israel”; e o  livro 5 

corresponde a Deuteronômio cujo tema é “Palavra de 

Deus e louvor universal”.    

   Um enfoque especial deve ser dado aos Salmos 

Messiânicos, pois os mesmos falam da pessoa, do 

caráter, das obras e das funções do Messias. Em 

relação à pessoa do Messias ele é retratado nesses 

salmos como homem (Sl 8.4,5), como Deus (Sl 

45.6,11), como ser eterno (Sl 102.25-27) e como Filho 

de Deus (Sl 2.7,12). Em relação ao caráter do Messias 

esses salmos retratam-no como benévolo (Sl 72.4,12-

14), justo (Sl 45.7) e santo (Sl 89.18). Quanto a sua 

obra esses salmos falam sobre obras na vida do 

Messias (Sl 40.6-8), na morte (Sl 22), na ressurreição 

(Sl 16.10), na ascensão (Sl 68.18), no julgamento (Sl 

72.2-14; 86.13; 98.9) no domínio (Sl 72.8; 96.10; 

103.19). Quanto às funções do Messias, os salmos 

messiânicos retratam-no como profeta (Sl 22.22; 

40.9,10), sacerdote (Sl 110.4), juiz (Sl 72.2; 96.10-13) 

e rei (Sl 2.6; 89.27). 

   Duas palavras usadas nos salmos precisam de uma 

explicação especial, que são: “Selá” e “Aleluia”. 

Quanto à palavra Selá os estudiosos não são 

unânimes, sendo a explicação de maior aceitação 

aquela que diz que “Selá” “pede uma pausa ou um 

interlúdio, ou para os instrumentos musicais ou para 

solene reflexão dos declamadores”. Quanto a “Aleluia” 

ela é traduzida em nossas Bíblias como “Louvai ao 

Senhor”, sendo essa palavra composta de duas 

palavras hebraicas “hallel” (louvar) e Yah (abreviatura 

de Yahweh, um dos nomes de Deus no Antigo 

Testamento).  “Aleluia é uma aclamação empregada 

pela liturgia hebraica e retomada em todas as liturgias 

cristãs como expressão de alegria e de louvor”. No 

Novo Testamento essa palavra é empregada quatro 

vezes e só no livro de Apocalipse (Ap 19.1,3,4,6).  

               Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

             CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR/ABR) 
08/03 – Dia Internacional da Mulher; 15/03 – Conferência 

Missionária Infantil; -----/03 – ENCRI (Valentina); 21/03 – 

Aniversário Auxiliadora; 21/03 – Dia D – Intercâmbio 

Distrital Jovens; 28/03 – Casamento de Luciano; 24 a 28/03 

– Concílio Regional da ALIANÇA (Mossoró/RN); 28/03 – 

Programação de Louvor (DLOV); 29/03 – Sopão. 03/04 – 

Manhã de Jejum e Oração; 04/04 – Aniversário Quinze 

Anos; 03 a 05/04 – Congresso DEMEC (João Pessoa); 

26/04 – Aniversário Conjunto 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), 09-Gabriela Fabião (esp. 

de Hugo-Ingá/Pb), 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  

 

“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem 

presente na angustia” Sl 46.1 

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


 

 

    
               ESCALA DE OBREIROS (MARÇO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
08 – DAUC; 15 – Pr. Walter;  

22 – Marlene Soares; 29 – Pr. Eudes   
CULTO DEVOCIONAL 

08 – Keyla Anny; 15 – Davi Silva;  
22 – André Fragoso; 29 – José Bruno   

MOCIDADE (SÁB) 
 Responsabilidade Pr. Jedaías 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

11 – Pr. Samuel;   
18 – Pr. Jedaías; 25 - Marlene Soares  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Bosco (04,18); Meireles (11,25)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
08 – Pr. Jedaías; 15 – Sem. Dc. Josias;  
22 – Pr. André; 29 – Presb. Enoaldo   

 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
08 – Pb. Emanuel; 15 – Pr. Jedaías;  

22 – Presb. Silas; 29 – Pr. Pr. Walter   
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
08 – Presb. Saul; 15 – Pr. André;  

22 – Davi Silva; 29 – Presb. Emanuel   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

08 – Dc. Nivaldo; 15 - Pb. Emanuel 
22 – Pr. Jedaías; 29 – Pr. Samuel  

             ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
10 – Pr. Samuel; 17 – Miss. Liliane;  

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

Samuel Monteiro (10,24);  Davi Silva (17,31)  
PROGRAMA RADIO 

11 – Pr. Jedaías;  
18 – Miss. Liliane; 25 – Davi Silva 

CASA DE ACOLHIDA 
21 – Pr. Eudes                

                                

 

NOTA DE FALECIMENTO: faleceu no domingo passado 
aqui em João Pessoa, com a idade de 59 anos, o senhor  
Silvando Orlando da Silva, pai de Katiele, sobrinha de 
Aneilde Silvestre e de Marlene Soares. Silvando, no apagar 
das luzes de sua vida, aceitou ao Senhor Jesus como 
Salvador. À família enlutada os nossos sentimentos. 
CASAMENTO: ontem à noite casaram-se os irmãos 
Neuzinha, de nossa Igreja e Carlos da Igreja Betel 
Funcionários I. A cerimônia de casamento foi realizada pelo 
Pastor Edmundo Jordão, Pastor da Igreja do Betel e 
Presidente do Betel Brasileiro. O Pastor e outros irmãos de 
nossa Igreja fizeram-se presente naquele evento. 
Parabenizamos Neuzinha e Carlos e desejamos de coração 
que Deus os abençoe nessa nova fase de suas vidas. 
CIRURGIA DE ANA CLAUDIA: Ana Claudia, esposa de 
Kristofer e filha do Pastor da Igreja, foi cirurgiada de 
vesícula na quarta-feira passada. Pela graça divina a 
cirurgia foi realizada com sucesso e ela já se encontra em 
casa convalescendo. Continuemos orando por ela para que 
a sua convalescência seja a mais breve possível. 
MUDANÇA DATA JANTAR DE CASAIS: o nosso primeiro 
Jantar de Casais desse ano, por questões operacionais, vai 
ser realizado em junho deste ano e não no próximo sábado 
como consta em nosso calendário de eventos. Pedimos a 
compreensão dos casais e ao mesmo tempo pedimos que o 
assunto seja colocado diante de Deus em oração para que, 
em junho, esse evento seja realizado e seja uma benção na 
vida de todos.  
CD PRESB. SAUL: O Presb. Saul Bezerra produziu, pela 
graça divina, o seu primeiro CD com músicas  evangélicas,  
intitulado “Excelência de Deus”, sendo todas as 
composições de sua autoria bem como o arranjo musical. 
Esse CD foi produzido visando angariar  recursos a fim de 
aquisição de um terreno para a construção de um santuário 
no Ernani Sátiro. O valor de cada CD é R$ 15,00. 
CURSO SENAC-PB: A irmã aparecida, mãe dos jovens 
Victor e Natália, que trabalha no SENAC-PB informa que 
essa instituição abriu diversos cursos que tem finalidade 
profissionalizante. As informações sobre os cursos, 
inclusive alguns gratuitos, poderão ser encontradas no site 
www.pb.senac.br .  
SORTEIO CELULAR: adquira com os jovens o cupom para 
participar do sorteio do celular smarthfone SAMSUNG. 

######## 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite: Marconi/Marçal; 
Terça-feira – Murilo; Sábado - Berg 

 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08/03): hoje à noite 
teremos no culto uma programação especial em 
comemoração ao Dia Internacional da Mulher (08 de março) 
Pregará no culto a Missionária Liliane Líger. O Conjunto 
Ebenézer participará também do mesmo assim como a irmã 
Jaciara Fontes e o Pastor André, como cantores solo.   
CELEBRAÇÃO DA CEIA IRMAOS ENFERMOS: visando dá 
uma expectativa real de um dia em que será ministrada a Ceia 
do Senhor para os irmãos enfermos (Maria Vincência, 
Severina Moura, Adelson Alexandre, Celízia Ferrer, Avani 
Dantas e Josefa de Aquino) bem como para aproveitar os 
elementos pão e vinho, o Pastor da Igreja informa que essa 
celebração será feita na terça-feira pela manhã após a 
celebração da Ceia no templo sede, que é realizada no 
primeiro domingo de cada mês. O Pastor Jedaías Rodrigues é 
o responsável por essa ministração, acompanhado do Pastor 
Samuel Santos. 
CLIMATIZAÇÃO SALA MOCIDADE: no próximo mês, se Deus 
permitir, iremos adequar a sala da Mocidade construindo uma 
área para colocação de portas bem como o fechamento dos 
vazados dos combogós da sala. Depois iremos instalar a 
infraestrutura elétrica e instalar a máquina de ar 
condicionado. Pedimos aos jovens que se esforcem na venda 
dos tickets do sorteio do celular smarthfone SAMSUNG. 
Pedimos também aos irmãos em geral que colaborem 
adquirindo o ticket do sorteio, que custa R$ 5,00 cada. 
CULTO DA TERÇA-FEIRA: lembramos aos irmãos faltosos 
que nas terças-feiras a Igreja está se reunindo para buscar a 
face do Senhor bem como para um momento de reflexão nas 
Sagradas Escrituras com duração de 30 minutos. Estamos 
sentindo nesses cultos a falta de muitos irmãos, 
principalmente oficiais da Igreja. O Pastor da Igreja adverte 
sobre a necessidade do cultivo da vida espiritual. Todo o 
culto é um momento sagrado em que Deus se reúne com o 
seu povo para receber a adoração, as preces, etc. Prestigiem!  
                                           ######## 
LILI`S BOLSAS: as irmãs Liliane e Lidiane fizeram uma 
sociedade, no momento informal, para vender bolsas 
femininas de boa qualidade e a preços módicos. As irmãs 
interessadas procurem essas duas senhoras de nossa Igreja 
através dos fones 87086625 (Liliane), 88474821 (Lidiane) e 
pessoalmente Liliane no templo sede e Lidiane na 
Congregação do Valentina. Entrega em domicilio. 
MIRA MONTAGEM e MANUTENÇÃO de SPLIT, Rua Antônio 
Ximenes nº 144, José Américo, João Pessoa/PB. Fones 
3231.5169/8790.2720.  
                           VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

 

“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 
 

 

http://www.pb.senac.br/
http://www.cruzdas/

