
 

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 – 15/03/15 
Uma panorâmica sobre Provérbios 

      Provérbios é o segundo livro do grupo chamado livros 

de Sabedoria (Jó, Provérbios e Eclesiastes).  

      O livro de Provérbios tem como finalidade formar um 

caráter de um homem segundo o coração de Deus. A 

exceção dos capítulos 30 e 31 do livro, o restante é de 

autoria do grande rei de Israel, Salomão. Neste livro e no 

de Eclesiastes a sabedoria que Deus dera a Salomão é 

evidenciada. Em 1 Rs 4.32, encontramos que Salomão 

proferiu três mil provérbios. 

    Um provérbio é uma sentença geralmente curta 

(máxima) que ensina uma verdade de natureza moral 

ou espiritual (teológica). 

   Um provérbio estava sempre na boca de um grupo 

seleto de pessoas em Israel. chamados de sábios. O 

sábio,  juntamente com o profeta e o sacerdote, era a 

consciência moral e espiritual da sociedade israelita.  

   Quando o livro de Provérbios foi compilado, o seu 

autor tinha em mente dois objetivos: 1) “Ensinar e 

focalizar os grandes benefícios que advêm aos seres 

humanos da mente disciplinada e do modo de vida 

orientado por Deus e, inversamente”; 2) “Advertir acerca 

dos grandes perigos que resultam inevitavelmente de 

seguir os ditames da natureza ou paixões inferiores”. 

   O livro de “Provérbios é uma coleção clássica de 

ditados selecionados sobre a formação de um caráter 

piedoso. Seu objetivo é contrastar dois modos de vida – 

sabedoria e insensatez, demostrando ser absoluta 

loucura viver dominado pelas emoções. Realça a 

necessidade de estar com Deus desde a juventude, 

disciplinar-se para atingir valores mais altos e 

duradouros e conhecer o poder e o potencial que podem 

ser adquiridos por meio de caráter forte e vida espiritual. 

O livro não é uma miscelânea de provérbios soltos, ao 

contrário, são provérbios relacionados que valorizam a 

sabedoria, demonstram sua vantagem e concluem com 

a modelar descrição de quem dela se apropriou: a 

encantadora mulher virtuosa e vivaz do último capitulo”. 

Ela é o modelo ou paradigma de uma pessoa sábia.  

     A palavra chave do livro é Sabedoria. Essa palavra 

adquire no livro, três enfoques:  1) “Sabedoria - Esse 

termo expressa um discernimento moral entre o bem 

e o mal, entre o certo e o errado. Aplica-se também à 

prudência secular nos negócios”; 2) “Entendimento – 

Significa uma habilidade para discernir entre a 

verdade e o erro ou entre a realidade e a ficção”; 3) 

“Sensatez – Significa um discernimento espiritual ou 

divino da verdade, desenvolvido por um  longo 

conhecimento da Palavra de Deus. É a habilidade de 

considerar a vida numa perspectiva divina ou utilizar 

princípios divinos nos hábitos diários”. 

   Outra palavra importante destacada no livro de 

Provérbios  é “Insensato”. Ela tem três conotações, 

contrastando com a Sabedoria, a saber: a) 

Inexperiente ou tolo  - É a pessoa ingênua, um tanto 

inocente, destituída de entendimento, que se deixa 

levar facilmente pelos outros, principalmente na 

questão moral; b) Louco ou Insensato – ambos os 

termos referem-se aqueles que rejeitam a verdade, 

desprezam a sabedoria, odeiam o conhecimento e 

encontram prazer na má conduta; c) Zombador – É o 

desordeiro que deliberadamente zomba da 

integridade e ridiculariza qualquer tipo de correção. 

    Segundo Ellisen (Conheça Melhor o Antigo 

Testamento), o livro de Provérbios utiliza-se de vários 

mecanismos literários a fim de apresentar máximas 

práticas para a vida por meio de figuras criativas, 

analogias surpreendentes e contrastes. Os provérbios 

são apresentados no livro: a) em pares – um dístico 

em que a primeira linha expressa um pensamento e a 

segunda o suplementa, e um dístico em que ambas as 

linhas expressam o pensamento em forma de 

contraste; b) em grupos – grupos de provérbios sobre 

um tema comum; c) epigramas – um provérbio 

ampliado que tem em seu âmago duas linhas que 

expressam o pensamento; d) soneto – uma 

composição poética de 14 versos; e) monólogo 

dramático – objetos inanimados ou ideias abstratas 

são personificados para admoestar ou enfatizar sua 

natureza ou objetivo; f) Acróstico – poema usando o 

alfabeto hebraico (22 letras). (Pv 31.10-31).  

    O livro tem poucas referências cristológicas, sendo a 

sabedoria, indiretamente uma referência a Cristo, que 

é a verdadeira sabedoria.  Paulo diz que Cristo é a 

sabedoria de Deus. (1 Co 1.24). (Veja ainda Cl 2.3). 

                    Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

             CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR/ABR) 
15/03 – Programação Missionária DINF; -----/03 – ENCRI 

(Valentina); 22/03 – Aniversário Auxiliadora; 21/03 – Dia D 

– Intercâmbio Distrital Jovens; 28/03 – Culto Especial Deptº 

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

DEMEC (João Pessoa); 11/04 – 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  

 

“O temor do Senhor é o principio da ciência; 

os loucos desprezam a sabedoria e a 

instrução” Pv 1.7 

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


 

 

    
                

             ESCALA DE OBREIROS (MARÇO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

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

15 – Davi Silva; 22 – André Fragoso; 29 – José Bruno   
MOCIDADE (SÁB) 

 Responsabilidade Pr. Jedaías 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

18 – Pr. Jedaías; 25 - Marlene Soares  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (18); Meireles (25)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

15 – Sem. Dc. Josias;  
22 – Pr. André; 29 – Presb. Enoaldo   

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

22 – Pb. Emanuel Silas; 29 – Pr. Pr. Walter   
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

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

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

17 – Miss. Liliane; 24 – Pr. Eudes; 31 – Pr. Jedaías 
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Samuel Monteiro (24);  Davi Silva (17,31)  

PROGRAMA RADIO 
18 – Miss. Liliane; 25 – Davi Silva 

CASA DE ACOLHIDA 
28 – Pr. Samuel   

ESCALA DE DIACONOS 

Hoje à noite: Euclides/Gentil 

Ter – Marçal; Sáb - Makobi              

 

 
MIRA MONTAGEM e MANUTENÇÃO de SPLIT, Rua Antônio 
Ximenes nº 144, José Américo, João Pessoa/PB. Fones 
3231.5169/8790.2720.  

 

A Mordomia do Tempo (Pr. Eudes) 
     Deus, graciosamente, deu ao homem a vida, bens e o 

tempo para administrar, ou exercer a mordomia naquilo 

que Deus lhe deu e que pertence a Ele, como Criador e 

soberano Senhor que é. 

     Todos nós sabemos que o tempo é, basicamente, 

dividido em anos, meses, semanas, dias, horas, minutos 

e segundos. Sabemos ainda que estamos, como seres 

humanos, limitados a tempo e espaço. “E de um só fez 

todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a 

face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes 

ordenados e os limites da sua habitação” At 19.26. 

Acredito que pensando na mordomia do tempo, Salomão 

disse: “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo 

para todo o propósito debaixo do céu” Ec 3.1. 

    Neste artigo irei tratar apenas sobre o tempo semanal 

e nele o sábado do Senhor, ou seja, o dia reservado por 

Deus para nós, para descanso e adoração.  A Igreja 

convencionou que este sábado é o primeiro dia da 

semana (domingo), por ser o dia em que o Senhor Jesus 

ressuscitou dentre os mortos, sendo esse dia também 

comemorativo desse que é um dos eventos mais 

gloriosos da história da redenção (a ressurreição do 

Senhor Jesus). 

   Acontece que tenho observado algo novo na vida de 

alguns crentes em nossa Igreja. Este fenômeno se 

observa no absenteísmo ou na falta de pontualidade nas 

reuniões da Igreja no domingo pela manhã, na Escola 

Bíblica Dominical. Suspeito eu que muitos irmãos não 

estão conseguindo administrar o tempo que Deus lhe 

deu e estão varando a madrugada no facebook ou noutro 

aplicativo que a Rede Mundial de Computadores oferece. 

Tenho observado também em algumas fisionomias de 

irmãos que chegam na manhã de domingo na Igreja com 

o semblante carregado fruto de uma noite mal dormida, 

alquebrado, cansado, vindo talvez para a Igreja para 

cumprir uma obrigação. 

    Certo dia, perguntei a uma das irmãs da Igreja por um 

de seus filhos, e ela disse que ele não veio a Igreja pela 

manhã porque foi dormir lá pelas três horas da manhã 

do domingo ligadão no Facebook ou WhatsApp. Disse ela 

que desligou a internet da casa, mas que não pode 

controlar a internet via celular.  

     Irmão não é bom o que estamos fazendo. Precisamos 

administrar melhor o tempo que Deus nos deu, porque 

se não fizermos assim estaremos prejudicando a nossa 

vida espiritual. Como somos mordomos de algo que 

pertence a Deus, certamente no devido tempo Ele nos 

cobrará por isso. “... Que é isto que ouço de ti? Dá contas 

de tua mordomia...” Lc 16.2.     

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.  
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. A partir de abril isso será implementado. 
ANIVERSÁRIO DE PRESBITEROS: dois presbíteros do quadro 
de oficiais de nossa Igreja aniversariaram na primeira 
quinzena de março, que foram os Presbíteros José Diniz, dia 
07/03, e Emanuel Felinto (10/03). Parabenizamos a esses 
ilustres irmãos pela passagem de seus natalícios. Deus os 
abençoe juntamente com os seus familiares. 
ESPOSA DE GENISON HOSPITALIZADA: a irmã Severina, 
esposa do Presbítero Genison Brito, foi hospitalizada com 
urgência na terça-feira passada, passou um período na UTI 
do Hospital Memorial São Francisco, mas já se encontra em 
apartamento (116). Tudo indica que ela se submeterá a uma 
cirurgia de vesícula. Oremos por ela para que o Senhor 
graciosamente a restaure. 
ANIVERSÁRIO DAS AUXILIADORAS: no próximo domingo 
iremos celebrar ao Senhor por mais um ano de organização 
do Departamento de Auxiliadoras de nossa Igreja. 
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL LOUVOR: no 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.  
SORTEIO CELULAR: adquira com os jovens o cupom para 
participar do sorteio do celular smarthfone SAMSUNG. Cada 
cartela custa R$ 5,00. Colabore! 
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. 
                            

 

“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.cruzdas/

