
 

III IGREJA EVANGÉLICA 

CONGREGACIONAL DE 

JOÃO PESSOA 
 

Rua Elba Maria Silva da Costa,  S/Nº  

Conj. Ernesto Geisel - CEP 58075-305 

       Pastor Titular: Rev. Eudes L. Cavalcanti 

          Pastor Auxiliar: Rev. Cícero Manuel 

             Pastor Auxiliar: Rev. Walter Moura 

SITE: WWW.3iec.com.br 

UMA IGREJA A SERVIÇO DE DEUS E DA COMUNIDADE 

BOLETIM DOMINICAL – 03/06/12 

                                              

Tendo prazer nas coisas de Deus 
       A pessoa antes de ser crente está morta em seus 
delitos e pecado. A sua natureza corrompida pelo pecado 
não tem prazer nas coisas de Deus é o que constatamos 
quando lemos o texto a seguir: “E vos vivificou, estando 
vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro 
tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo 
o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, 
opera nos filhos da desobediência; entre os quais todos 
nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa 
carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e 
éramos por natureza filhos da ira, como os outros 
também”. Paulo, apóstolo, escrevendo aos Coríntios 
disse que o homem natural não compreende as coisas de 
Deus. “Ora, o homem natural não compreende as coisas 
do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e não 
pode entendê-las, porque elas se discernem 
espiritualmente” 1 Co 2.14. 
      Em contrapartida, o homem espiritual, aquele que 
nasceu de novo pela instrumentalidade do Espirito Santo, 
quando creu no Evangelho de Cristo, tem no seu coração 
um intenso prazer nas coisas de Deus. O salmista Davi, 
que experimentara essa transformação em sua vida, nos 
diz no Salmo 122, o seguinte: “Alegrei-me quando me 
disseram: Vamos à Casa do Senhor! Os nossos pés 
estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém” Sl 122.1,2.  
Há uma alegria maravilhosa na alma redimida quando 
chega à oportunidade dela se reunir com os seus irmãos 
na fé, nos dias convencionados pela Igreja, para a 
celebração a Deus. Pensamos que o salmista Davi, 
refletindo nisso, nessa reunião em que os remidos do 
 

Senhor se juntam para celebrar a Deus, é que cantou o 
confeccionou o Salmo de número 122.  
     Além do prazer de está na casa do Senhor, o crente 
em Cristo tem prazer na santa Palavra de Deus, 
conforme o Salmo 119 nos revela: “Também os teus 
testemunhos são o meu prazer e os meus 
conselheiros” (Vs 24). “E alegrar-me-ei em teus 
mandamentos, que eu amo” (Vs 47). “Oh! Quão doces 
são as tuas palavras ao meu paladar! Mais doces do 
que o mel à minha boca” (Vs 103). 
      A pessoa renascida também tem prazer em buscar 
a presença de Deus através da oração, tanto através 
da oração particular como através da oração em 
conjunto com os seus irmãos em Cristo, no templo.  O 
profeta Daniel era uma dessas pessoas que gostava de 
buscar a presença de Deus através da oração. “Daniel, 
pois, quando soube que a escritura estava assinada, 
entrou em sua casa (ora, havia no seu quarto janelas 
abertas da banda de Jerusalém), e três vezes no dia se 
punha de joelhos, e orava, e dava graças, diante do 
seu Deus, como também antes costumava fazer” Dn 
6.10. Os irmãos da Igreja Primitiva tinham prazer de 
estar juntos em oração buscando a face do Senhor. “E, 
considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de 
João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos 
estavam reunidos e oravam” At 12.12. 
   E você irmão, tem prazer nas coisas de Deus ou elas 
não são tão valiosas na sua vida como deveriam ser? 
Se você não tem prazer nas coisas de Deus algo está 
errado em sua vida, pois a alma crente suspira pelas 
coisas de Deus como nos é revelado no Salmo 42.1: 
“Como suspira a corça pelas correntes da aguas, 
assim, por ti, ó Deus suspira a minha alma”.  
   O pecado na vida do crente fá-lo perder o apetite 
pelas coisas de Deus, e o interesse por elas. Em 
contrapartida a essa falta de interesse começa a surgir 
no coração crente interesse pelas coisas deste mundo.  
    Confessemos a Deus o nosso pecado de negligência 
e peçamos a Ele que nos conceda alegria e satisfação 
de sermos crentes em Cristo. AMÉM!  

Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 DINÂMICA DA IGREJA 
Domingo: 09h – Escola Dominical/10h30m – Culto 
Devocional/18h – Culto Vespertino  (1º domingo  – Ceia do 
Senhor); Terça–Feira: 19h30m – Culto de Oração; Quarta–
Feira: 15h – Culto da Hora Nona/19h30m – Ensaio do Conj. 
Ebenézer; Quinta-Feira: 19h30m – Culto de Estudo 
Bíblico/20h15m – Assembleia da Igreja (3ª quinta-feira de dois 
em dois meses); Sexta-Feira: 19h30m – Culto nos Lares (uma 
vez por mês)/19h30m – Culto de Evangelização (quinzenal); 
Sábado: 19h30m  – Ensaio do Conjunto Coral; 19h30m – Culto 
dos Jovens   (Culto Matutino: Seg a Sex – 07h30m às 08h30m) 
(1ª Semana do mês – Culto de oração de segunda a sexta) 

CALENDÁRIO DE EVENTOS Junho/Julho/12 
07/06 – Manhã de Jejum e Oração; 09/06 – Jantar dos 
Namorados; 10/06 – Dia dos Oficiais; 17/06 – Dia da 
Beneficência; 29,30/06,01/07 – Congresso EBD ALIANÇA. 
04 a 07/07 – Escola Bíblica de Férias;  07/07 – Reunião de 
lideranças da Igreja; 10/07 - Dia da Mulher Congregacional 
(11); 28/07 – Avanço Evangelístico no Geisel; 29/07 – 
Aniversário Conj. Coral 
                    ANIVERSARIANTES DE JUNHO 

 
01- Mardoqueu Mendes (R. do Sol); 02 - Myllena 
Araújo; 04- Lucyan Soares; 05- Pr. Toni (Valentina); 06- 
Samuel de Oliveira; 06- Mª Geralda (Valentina); 07- 
Letícia Dantas; 08- Viviane da Costa; 09- Cleane Martins 
(E. Sátyro); 10- Mª de Lourdes (E. Sátyro); 10- Marília 
dos Santos; 11- Euzari Mª (Valentina); 11- Thamayron 
Alves (Valentina); 15- Janiele Andrade; 17- Jair Costa (J. 
Américo); 18- Diác. Marcos Soares (Valentina); 18- 
Francisca Angelita; 18- Mª José Teixeira (R. do Sol); 18- 
Emília Lopes (E. Sátyro);  19- Enoque Monteiro; 20- 
Djanilson Rodrigues; 21- Camila Cíntia (Valentina); 23- 
Diác. Valdenor Torres; 23- Paulo Correia Josué; 23- Mª 
Costa (E. Sátyro); 23- Eliane da Penha (Valentina); 24- 
Josefa de Aquino; 27- Kristofer Silva; 28- Cícera Paulino; 
28- Gabriel Felipe (R. do Sol); 29- Thiago Augusto; 30 - 
Pr. Walter Bezerra; 30- Laércia Jamilly.    

ESCALA DE DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 
Hoje à noite – Demétryo/Euclides; 

 Ter – Davi; Qui – Valdenor; Sáb – Makobi  
 

 
 

PARABÉNS para você, 

aniversariante! 
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ESCALA DE OBREIROS (JUNHO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 

03 - Pr. André; 10 – Pr. Cícero;  
17 – Pr. Eudes; 24 – Pr. Walter  

CULTO DEVOCIONAL 
03 – Mª Eliane; 10 – Valda; 17 - Neuza; 24 – Bruno 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
06 – Marlene; 13 – Iza; 20 - Carmelita; 27 – Marlene    

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Meireles (13,27); Antônio João (06,20) 

 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes: 07 – Diác. Josenilton; 14 – Diác. Demétryo; 

21 – Diác. Marçal; 28 – Diác. Davi 
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  

CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
02 – Pr. Jedaías; 09 – B.T. Samuel; 16 – Pb. Lucine;  

23 – Pr. Walter; 30 - Fabiano 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

03 – Pr. Cícero; 10 – Pr. Jedaías;  
17 – Miss. Liliane; 24 - Presb. Enoaldo  

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
03 – Pr. Walter; 10 – Presb. Silas;  

17 – Pr. André; 24 – Pr. Cícero  
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

(ESCALA DE RESPONSABILIDADE DO DIRIGENTE)  

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 
03 – Sem. Jadson; 10 – Presb. Lucine;  

17 – Pr. Cícero; 24 – Pr. André  
        CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

03 – B.T. Samuel; 10 – Presb. Inaldo;  
17 – B.T. Samuel; 24 – Presb. Lucine  

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
Dia 06 – Pr. Cícero; Dia 13 – Pr. Eudes; 

Dia 20 – Pb. Lucine; 27 – Pr. Walter 
SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

 
 

 

CEIA DO SENHOR: hoje à noite, num culto solene, 
iremos celebrar a Ceia do Senhor. Lembramos aos irmãos 
que o Senhor Jesus ordenou a Igreja que celebrasse a 
Ceia em memória dele, de sua morte expiatória na cruz 
do Calvário enquanto ela existisse na face da terra. “Fazei 
isto em memória de mim”. Assim sendo, em obediência 
ao mandato de Jesus, subamos a Casa do Senhor para 
essa celebração, com alegria e gratidão no coração. 
SEMANA DE ORAÇÃO (04 a 08): no período identificado 
ao lado teremos a nossa abençoada e abençoadora 
semana de oração, no horário das 19h30m às 21h, exceto 
na quinta-feira que será no horário das 09h às 12h, 
quando teremos uma manhã de jejum e oração. A direção 
dos cultos ficará a cargo dos Departamentos da Igreja, 
conforme a seguir: Seg – DAUC; Ter – DHEC; Qua – 
DLOV; Qui – Pastorado da Igreja; Sex – DMOC. 
Lembramos aos dirigentes dos cultos o período de 
reflexão bíblica de 15 a 20 minutos de sua 
responsabilidade, podendo o diretor do Departamento 
fazê-lo ou convidar alguém da Igreja para isso. Consagre 
esses dias para buscar a presença do Senhor. 
MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: na próxima quinta-feira 
(07 de junho – feriado de Corpus Christi) teremos uma 
manhã de jejum e oração. O culto da manhã substituirá o 
culto da noite, ou seja, a reunião de oração da quinta-feira 
será pela manhã, no horário das 09h às 12h. 
Consagremos essa manhã ao Senhor e subamos a Sua 
casa para buscar a Sua face. 
ENSAIOS DE CONJUNTOS: devido na próxima quinta-
feira à noite não haver culto na Igreja, os conjuntos 
poderiam aproveitar a folga para ensaiar. 
SITE DA III IEC/JPA: o site de nossa igreja na Internet 
está sendo expressivamente visitado. Nele estamos 
veiculando as mensagens pregadas aos domingos, o 
boletim dominical da igreja, noticias da igreja sofredora e 
do mundo evangélico além de outras informações 
preciosas para a vida dos crentes em Cristo. Ainda no site 
você encontrará apostilas sobre instruções básicas para 
os iniciantes na fé, e sobre a doutrina cristã (Uma visão 
panorâmica da Teologia Sistemática), ambas de autoria 
do Pastor da Igreja, além de muitos artigos interessantes. 
Visitem-nos! 

        VISITANTES, SEJAM BEM-VINDOS!   
 

 

 

NASCIMENTO: nasceu na terça-feira passada Rafael o 
segundo filho do casal André Fragoso e Joyce. Louvamos 
a Deus por mais esse rebento na família de André e 
pedimos ao Senhor que a criança cresça com saúde, e 
que Jesus conceda a graça necessária para que ela seja 
criada nos caminhos do Senhor. Parabéns André e Joyce. 

JANTAR DOS NAMORADOS (09/07): vem aí o 
jantar dos namorados. Os casais de namorados e de 
noivos agendem-se com o casal Pr. Walter/Raquel. 
CULTO DE ORAÇÃO: venha orar conosco nas 
terças-feiras, no horário das 19h30m às 21h. Nesses 
cultos estamos orando pelas famílias, pelo ministério 
da Igreja e pela cura das enfermidades do povo de 
Deus. Ainda nesses cultos temos um momento 
missionário e também estamos tendo uma oração 
especial para solução de problemas insolúveis do 
ponto de vista humano. “a oração de um justo pode 
muito em seus efeitos”. 
ORAÇÃO PELOS ENFERMOS: não nos esqueçamos de 
orar a Deus em favor dos irmãos que estão enfrentando 
enfermidades, dentre eles Maria Vicência, Josefa de 
Aquino, Enoque Monteiro, Maria José esposa de Enoque, 
Fátima esposa de Euclides, Presb. Adelson e Maria 
Guedes. “Orai uns pelos outros para que sareis”. 
       ESCALA CONJUNTOS MUSICAIS (JUNHO) 
03 – Conjunto Coral, Getsêmani; 07 (Manhã de Jejum e 
Oração) – Ebenézer; 10 – Shekinah, Ebenézer; 17 – 
Kadoshi, Bandinha; 24 – Kyrios, Ebenézer 
VÍDEOS DOS CULTOS: as mensagens pregadas no 
culto dos domingos à noite estão sendo postadas no 
site da nossa Igreja WWW.3iec.com.br. 
 

OUÇA A VOZ CONGREGACIONAL 
RÁDIO COMUNITÁRIA CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h. INTERAJA COM O 
PROGRAMA PELO FONE: 3242.5190 

 

 
 

AME A 

BÍBLIA E A 

LEIA TODOS 

OS DIAS 

“Prega a Palavra, 
insta, quer seja 
oportuno, quer  

não...” 2 Tm 4.2 

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

