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Negar a Cristo, eu Pedro?  
       Os evangelhos (Mateus, Marcos, Lucas e João) 
registram um doloroso episódio na vida de um dos mais 
proeminentes servos de Deus da história da Igreja, o 
apóstolo Pedro. Olhando para o quadro geral da negação 
de Pedro a Cristo, podemos constatar que o problema 
começa a se delinear quando da declaração irrefletida de 
Pedro dizendo que por hipótese nenhuma abandonaria a 
Cristo e, inclusive, que daria a sua vida por ele. Essa 
declaração, sem uma avaliação da fragilidade da 
natureza humana, foi feita quando o Salvador citando 
uma profecia da Palavra de Deus disse que, ferido o 
pastor as ovelhas se dispersariam, fazendo menção a 
sua prisão, sofrimento e morte que se aproximavam, e o 
consequente abandono dos seus naquela fase mais difícil 
de sua vida. “E disse-lhes Jesus: Todos vós esta noite 
vos escandalizareis em mim, porque escrito está: Ferirei 
o pastor, e as ovelhas se dispersarão... E disse-lhe 
Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, 
eu. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, 
nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, três 
vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: 
Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo 
nenhum te negarei...” Mc 14.27-31. 
     Comecemos falando sobre o que é negar. Negar, 
segundo o dicionário Larousse, é, dentre outras coisas: 
Não admitir a existência ou a veracidade de; Repudiar, 
Trair; Recusar; Contradizer, desmentir. 
    Pedro ante uma situação embaraçosa, diante de duas 
criadas, negou que conhecia a Jesus, e diante de um 

servo do sumo sacerdote israelita quando ele perguntou  

se ele não era um daqueles que estavam no Getsêmani 
quando Jesus foi preso, sendo essa última negação 
misturada com praguejamento. 
      Extraímos do episódio como um todo pelo menos 
três lições para as nossas vidas. A primeira delas é 
sobre a fragilidade do ser humano, mesmo tendo 
bons propósitos no coração. Nós somos mais frágeis 
do que pensamos. Não há força em nós mesmos para 
nos mantermos fiéis ao Senhor diante de situação 
embaraçosa, especialmente, se houver possiblidade de 
experimentarmos sofrimento. Se Deus não estiver ao 
nosso lado, com certeza, cairemos fragorosamente. 
“Porque sem mim nada podeis fazer”. 
       Segunda, o arrependimento de nossos erros e 
pecados é o caminho da restauração. A Bíblia nos 
diz que na terceira negação de Pedro, o Senhor Jesus 
olhou para ele, e Pedro caiu em si, e viu o pecado que  
cometera negando o seu Senhor, o seu Salvador, o seu 
Deus, o seu amigo, aquele com quem passara três 
anos de profunda comunhão, inclusive gozando de  
certos privilégios que a maioria do colégio apostólico 
não tivera (presenciar a transfiguração de Cristo, a 
ressurreição da filha de Jairo, e a agonia do Senhor no 
Getsêmani). O texto nos diz que Pedro ao lembrar-se 
das palavras de Jesus saiu daquele local chorando 
amargamente. “Se confessarmos os nossos pecados, 
ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos 
purificar de toda injustiça” 1 Jo 1.9.  
    Terceira, a abundante graça de Deus dispensada 
aos seus filhos que se arrependem. No capitulo 21 
do evangelho de João, o Senhor Jesus tratou a alma de 
Pedro, de uma forma graciosa. Jesus perguntou três 
vezes a Pedro se ele o amava. (Será que foi porque 
Pedro o negara três vezes?). Na terceira vez Jesus, de 
forma mais intensa, fez a mesma pergunta e ali Pedro, 
quebrado diante do Senhor, foi restaurado plenamente. 
Vemos o resultado dessa restauração nos capítulos 1 a 
8 de Atos dos Apóstolos e nas duas cartas de Pedro. 
“As misericórdias do Senhor são a causa de não 
sermos consumidos; porque as suas misericórdias não 

têm fim” Lm 3.22.          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 Julho/Agosto/12 
28/07 – Avanço Evangelístico no Geisel; 04/08 – 
Aniversário do Grupo Ágape; 12/08 – Dia dos Pais; 18/08 – 
Avanço Evangelístico Rota do Sol; 18,19/08 – Aniversário 
da Rota do Sol; 19/08 – Dia do Congregacionalismo; 19/08 
– Dia da EBD; 19/08 – Aniversário Conjunto Coral; 23 à 
26/08 – Congresso DAC ALIANÇA (Brasília); 25/08 – 
Aniversário da ALIANÇA; 26/08 – Aniversário do 
Pastorado.   

                ANIVERSARIANTES DE JULHO  

01-Kaline Dayse (E. Sátyro); 02-
Raphael Emmanuel; 04-Thiago Henrique; 05- Mª Aparecida 
de Souza; 06-Eduarda Mª (Valentina); 09-Edna Morais 
(Valentina); 11-Mayra Dias (R. do Sol); 12-Alana Mayse 
(Valentina); 13-Lucas Henrique (Valentina); 13-Lindalva 
Araújo; 13- Laélia Joyce; 15-Geovâna Francisca(R. do Sol); 
18-Mª do Carmo (R. do Sol); 19- Moisés da Silva; 19-
Carmem Franco (Valentina); 20-Mª de Lourdes(E. Sátyro); 
20-Emilia Lopes; 20-Arthur Barcelos; 20-Presb. Lucine 
Yamaguchi); 21-Marisa Martins (Valentina); 21-Reginaldo 
Pereira (Valentina); 22-Ana Claudia Cavalcanti; 24-Telma 
Fernandes; 24-Kaline dos Santos(Valentina); 25-Sandra 
Viegas; 27-Christyanne Gomes (Regente); 30-Alyne 
Alcântara; 30-Josefa Porfírio; 30-Gabriel Victor de Moura; 
30-Célia Farias; 31-Beatriz Paredes (Valentina). 

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

 Ter – Valdenor; Qui – Davi; Sáb – Makobi 
 
 

PARABÉNS para você, 

aniversariantes. 

 



 

            

 
 

ESCALA DE OBREIROS (JULHO) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
22 – Pr. Walter; 29 – Miss. Liliane   

CULTO DEVOCIONAL 
22 – Iza Maria; 29 – Miss. Francisca    
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

25 - Marlene 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Antônio João (25) 
 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

Dirigentes: 26 – Diác. Demétryo 
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  

CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
28 – Pr. Walter 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
22 – Miss. Liliane; 29 – Pr. Walter   

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
22 – Diác. Marconi; 29 – Pb. Silas   

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 
22 – Pr. Cícero; 29 – Pr. André    

        CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
22 – B.T. Samuel; 29 – Pb. Carlos Alberto   

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
25 – Pb. Lucine 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 
@@@@@@ 

VOLCAN SERVICE – Serviço de apoio em segurança 
para: Festas em geral, casamentos, Formaturas, 

Comemorações em geral.  
Organização: Rogério Alves -   88721070, 99935660 

@@@@@@ 
FINA INTIMIDADE – Moda íntima e fardamentos. 

Organização Francisca Angelita. Mercado Público do 
Geisel – Box 18 – Fones 3231.2485, 88668161  

    
 

 

BATISMO DE IRMÃOS: no domingo passado o Pastor da 
Igreja, cumprindo escala e autorizado pela Igreja, pregou 
na Congregação do Valentina e batizou duas novas irmãs 
em Cristo (Aldenira da Silva Monteiro e Maria da Penha 
Silva Lopes). Como é praxe no sistema congregacional, 
após o batismo as citadas irmãs foram recebidas como 
membros da III Igreja Evangélica Congregacional de 
João, com todos os direitos e os deveres que essa 
relação permite. Damos as boas vindas às irmãs em 
apreço a membrezia de nossa Igreja. Aldenira e Maria da 
Penha estão servindo ao Senhor na Congregação citada. 
RECEPÇÃO DE MEMBROS: na última assembleia da 
Igreja foram recebidos como membros, por jurisdição, os 
irmãos Armando Diniz da Silva, Maria do Socorro 
Cavalcanti Silva e Cintia Alice Cavalcanti Silva. Damos as 
boas vindas a esses irmãos a membrezia de nossa Igreja. 
Esses irmãos estão servindo ao Senhor em nossa 
Congregação da Rota do Sol. 
NOVOS BATISMOS: breve iremos batizar mais doze 
irmãos, sendo sete do templo sede, três do Valentina e 
dois da Rota do Sol. Esses irmãos já frequentaram a 
Classe de Preparação ao Batismo e aguardam uma data 
oportuna para isso. Os do templo sede já foram 
entrevistados pelos Presbíteros, bem como os do 
Valentina.  
SEMINARISTA LUZINALDO: o irmão Luzinaldo, da IEC 
de Itabaiana, que trabalhava na ALIANÇA, estudava no 
STEC/JPA e residia no alojamento de nossa Igreja 
terminou o seu curso e voltou para Itabaiana. Antes de ir 
embora, ele procurou o Pastor da Igreja e pediu que 
transmitisse a 3IEC/JPA a sua gratidão pela acolhida 
dada durante o período em que esteve conosco, enquanto 
estudava no STEC. 

ESCALA CONJUNTOS MUSICAIS (JULHO) 
22 – Ebenézer, Shekinah; 29 – Getsêmani 

@@@@@@ 
OUÇA O PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL,  

RÁDIO COMUNITÁRIA CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 
QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 

ORE POR ELE, E INTERAJA COM O PROGRAMA 
ATRAVÉS DO  FONE: 3242.5190 

 

VISITANTES SEJAM BEM VINDOS! 
 

AVANÇO EVANGELISTICO NO GEISEL: no próximo 
sábado, no período da tarde, teremos um avanço 
evangelístico no Geisel nas ruas adjacentes a nossa 
Igreja. O avanço se encerrará com um grande culto na 
praça do Geisel, defronte da residência do Presbítero  
Adelson. Queremos contar com uma grande 
representação da Igreja principalmente no culto de 
encerramento do avanço que acontecerá às 17h.  
ANIVERSÁRIO DO ÁGAPE: as festividades de 
aniversário do grupo Ágape, coreografia, que seriam 
realizadas no próximo sábado foram adiadas para outra 
oportunidade. 
ESCOLA BIBLICA DOMINICAL (EBD): lembramos aos 
membros e congregados da Igreja que aos domingos pela 
manhã, no período de 09h às 11h, temos a nossa 
abençoada e abençoadora Escola Bíblica Dominical. 
Nessa escola oferecemos classes para adultos (homens e 
mulheres), jovens, adolescentes e infantis. Estamos 
estudando lições relevantes de interesse de todos. 
Aproveite a oportunidade que Deus está dando de 
estudarmos de forma seriada a Sua Palavra. 
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, Rebeca filha de Valdenor, Maria José esposa de 
Enoque, Fátima esposa de Euclides, Presb. Adelson e 
Maria Guedes. “Orai uns pelos outros para que sareis”. 
SITE DA III IEC/JPA (I): 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 no endereço WWW.3iec.com.br 

 

 
 

Buscai no livro do 

Senhor, e lede. 

“Prega a Palavra, 
insta, quer seja 

oportuno, quer  não...” 
2 Tm 4.2 

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

