
 

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 – 04/10/15 
  Uma panorâmica sobre 1 Coríntios 

    Corinto era uma das maiores cidades da Grécia 

antiga. A Igreja naquela cidade fora fundada por 

Paulo em sua segunda viagem missionária durante 

os dezoito meses que trabalhou em Corinto junto com 

Áquila e Priscila (At 18.1-18). O fervoroso Apolo 

também trabalhou naquela cidade na ausência de 

Paulo (At 19.1). 

    A Igreja em Corinto era composta de judeus e 

gentios, sendo esse último grupo bem maior do que o 

primeiro. Com o crescimento da Igreja surgiram 

também os problemas que foram administrados por 

Paulo através de suas duas cartas destinadas para 

aquela Igreja num intervalo curto de tempo. 

    Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios 

quando ministrava em Éfeso. Nessa cidade, tomou 

conhecimento dos graves problemas que a Igreja de 

Corinto enfrentava e que fora informado pela família 

de Cloé (1 Co 1.11). Esses problemas giravam em 

torno das divisões dentro da Igreja tendo diversos 

grupos que se digladiavam entre si, causando 

problema na unidade da mesma. Outro problema 

grave que trazia uma imagem negativa da Igreja era 

relacionado a problemas morais: Um caso de incesto 

não tratado pela Igreja; litígios entre crentes 

arbitrados pela justiça comum; e problema de 

prostituição. Esses problemas maculavam a 

santidade da Igreja. Para solução desses problemas 

Paulo, pelo Espirito Santo, estabelece dois princípios 

que iriam nortear a Igreja de Corinto bem como a 

Igreja do Senhor em todos os tempos. O primeiro 

princípio revela a Igreja como o Corpo de Cristo, 

portanto indivisível. O segundo princípio revela o 

correto proceder de uma pessoa unida 

espiritualmente com Cristo.  

    A segunda parte da carta aos Coríntios trata das 

respostas dadas por Paulo as perguntas inquietantes 

daquela comunidade evangélica (7.1-16.9).  

    

    O primeiro questionamento da Igreja de Corinto 

era relacionado ao casamento. Nessa resposta 

Paulo trata do matrimônio e do celibato; dos 

deveres cristãos no casamento; aconselha aos 

solteiros; e orienta na questão de novo casamento. 

Nessas respostas de Paulo fica estabelecido o 

principio de que o matrimônio é uma dádiva de 

Deus, bem como o celibato por causa do Reino de 

Deus.  

     A segunda pergunta girava em torno da 

liberdade cristã. Eles tinham dúvidas em relação a 

alimentos oferecidos a ídolos; Paulo os orienta ao 

uso disciplinado da liberdade cristã, bem como a 

incompatibilidade entre as festas idolátricas e a 

mesa do Senhor. Paulo pelo Espírito estabelece dois  

princípios para nortear essas questões: 1) Fazer 

tudo para a glória de Deus; 2) nada fazer que sirva 

de tropeço ao próximo.  

      A terceira questão que incomodava os coríntios 

era a questão do culto público. Nessa área Paulo 

trata da questão da mulher na Igreja; a questão da 

celebração da Ceia do Senhor; e da questão do  

exercício dos dons espirituais nos cultos da Igreja. 

Paulo estabelece um princípio divino para tratar 

essa questão: Tudo deve ser feito no culto com 

ordem e decência.  

     A quarta questão tratada por Paulo foi 

concernente à ressurreição corporal. Um grupo de 

irmãos dizia que não havia ressurreição dos mortos 

e outro sim. Com a argumentação mais longa de 

todas as suas cartas Paulo prova com maestria a 

questão da ressurreição corporal como parte final 

do programa de Deus para os crentes em Cristo. 

Fechando essa questão ficou estabelecido o 

principio de que assim como Cristo ressuscitou 

dentre os mortos, o mesmo ocorrerá aos que são de 

Cristo, na sua segunda vinda. 

    Por fim Paulo trata da questão da coleta para os 

santos necessitados como um dos ministérios da 

Igreja que deveria ter a participação de todos. 

    Em relação aos dons espirituais Paulo revela a 

sua existência como dádivas de Deus para o 

crescimento espiritual dos crentes, e que os 

mesmos devem ser exercidos com amor, o dom 

supremo.        Pr. Eudes Lopes Cavalcanti     

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
           

          CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV) 
04/10 – Dia do Pastor Congregacional (02); 10/10 – 

Sabadão com Cristo; 10 e 11/10 – Aniversário 

Congregação José Américo; 11/10 – Dia Nacional de 

Missões; 12/10 – Dia das Crianças - Programação EBD 

Infantil; 16 a 18/10 – Conferência Missionária 

(ALIANÇA); 17,18/10 – Aniversário Auxiliadoras; 23 a 

25/10 – Congresso EBD ALIANÇA; 24/10 – Passeio 

Crianças BICA; 30/10 – Acampamento Jovens; 

30/10,1,2/11 – 12º Encontro Avivamento Mulheres 

ALIANÇA. 15/11 – Manhã de Jejum e Oração; 21,22/11 

– Aniversário DLOV/Getsêmani; 21/11 – Jantar de 

Casais; 28,29/11 – Aniversário DMOC; 29/11 – Sopão. 
              

          ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 
02-Eudes Lopes (PASTOR); 04-Wirlline da Silva; 04-Edson 

Gomes (Tei); 04- Vilma Bandeira (E. Sátiro); 05-Juliana 

Rodrigues; 05-Miss. Isabel Mª (Valentina); 05-Marília 

Gabriella (Valentina); 06-Andressa Cristina; 07-Kátia Mª 

Araújo; 07-Ubiranildo Lilo (E. Sátiro); 08-Rosilene Gomes 

(esposa de Tei); 09-Fabiano Nóbrega; 09-Aline Bento; 10-

Dc. Marcone da Silva (R. do Sol); 10-Valdete Oliveira (R. 

do Sol); 10-Daniel Fernandes; 12-Mª Da Luz Bezerra; 12-

Dc. José Gentil; 12-Marina Emilly (E. Sátiro); 13-Mª de 

Fátima Rodrigues; 14-Avani Dantas; 15-Ewerton Trajano 

(Valentina); 17-Tiago de Andrade (filho/Ir. Vera); 18-

Kathlyn Keunner; 19-Yan Ferreira (E. Sátiro); 19- José 

Erick (E. Sátiro); 20-Josias Batista; 21-Rivanda Belmont; 

22-Isabel Cristina; 22-Roberlândio Rufino (Robson); 23-

Edaniely Souza (Valentina); 24- Carla Fernanda 

(Valentina); 24-Celeida Mª; 25-Verônica Carlos; 25-Carla 

Ferreira (Valentina); 27-Severino Rafael (R. do Sol); 27-

Clívia Lacerda (Valentina); 27-Giuliano Mota (Valentina); 

27-Severino Rafael (R. do Sol); 27- Edileuza (R. do Sol); 

28-Larissa Tito (R. do Sol) e 31-Erick Trajano (R. do Sol). 

 
 

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 amor é paciente, é benigno; o amor não arde em 
ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz 
inconvenientemente, não procura os seus interesses, não 
se exaspera, não se ressente do mal; não se alegra com a 
injustiça, mas regozija-se com a verdade; tudo sofre, tudo 

crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Co 13.4-7 



 

 

     
               ESCALA DE OBREIROS (OUTUBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
04 - Pr. Eudes; 11 – Pr. Ildemar;  
18 – Pr. Eudes; 25 – Pr. Walter 

CULTO DEVOCIONAL 
04 – Miss. Mª Eliane; 11 – Isabel Cristina;  

18 – Risolene; 25 – Makobi 
MOCIDADE (SÁB) 

03 – Pr. Jedaías; 10 – Pr. Samuel;  
17 – Davi da Silva; 24 – Dc. Josias 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
07 – Marlene Soares; 14 – Pr. Jedaías;  

21 – Iza Maria; 28 – Pr. Samuel  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (07,21); Meireles (14,28)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
04 - Pb. Severino; 11 – Pb. Enoaldo;  

18 – Dc. Josias; 25 – Pb. Enoaldo 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

04 – Dc. Marcone; 11 – Pr. Jedaías;  
18 – Pr. Jedaías; 25 – Pr. Jedaías 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
04 – Dc. Josias; 11 – Dc. Josias;  
18 – Pb. Emanuel; 25 – Pb. Saul 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

04 – Dc. Francisco; 11 – Pb. Saul;  
18 – Pr. Samuel; 25 – Pr. Samuel 

       ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
06 – Pr. Eudes; 13 – Pr. Samuel;  
20 - Iza Maria; 29 – Pr. Jedaías  

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Pr. Jedaías (06,20); Davi Silva (13,27) 

ESCALA CASA DE ACOLHIDA 
10/10 – Pr. Eudes; 24/10 – Dc. Josias 

 

 
 
 

 

  Leitura Bíblica Devocional  

                     1 Coríntios 13 

 

1 - Ainda que eu falasse as línguas dos 

homens e dos anjos e não tivesse caridade, 

seria como o metal que soa ou como o sino 

que tine. 2 - E ainda que tivesse o dom de 

profecia, e conhecesse todos os mistérios e 

toda a ciência, e ainda que tivesse toda a 

fé, de maneira tal que transportasse os 

montes, e não tivesse caridade, nada 

seria. 3 - E ainda que distribuísse toda a 

minha fortuna para sustento dos pobres, e 

ainda que entregasse o meu corpo para ser 

queimado, e não tivesse caridade, nada 

disso me aproveitaria. 

4 - A caridade é sofredora, é benigna; a 

caridade não é invejosa; a caridade não 

trata com leviandade, não se ensoberbece, 

5 - não se porta com indecência, não busca 

os seus interesses, não se irrita, não 

suspeita mal; 6 - não folga com a injustiça, 

mas folga com a verdade; 7 - tudo sofre, 

tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 8 - A 

caridade nunca falha; mas, havendo 

profecias, serão aniquiladas; havendo 

línguas, cessarão; havendo ciência, 

desaparecerá; 9 - porque, em parte, 

conhecemos e, em parte, profetizamos. 10 

-  Mas, quando vier o que é perfeito, então, 

o que o é em parte será aniquilado. 11 - 

Quando eu era menino, falava como 

menino, sentia como menino, discorria 

como menino, mas, logo que cheguei a ser 

homem, acabei com as coisas de menino. 

12 - Porque, agora, vemos por espelho em 

enigma; mas, então, veremos face a face; 

agora, conheço em parte, mas, então, 

conhecerei como também sou conhecido. 

13 - Agora, pois, permanecem a fé, a 

esperança e a caridade, estas três; mas a 

maior destas é a caridade. 

ESCALA DE DIACONOS 
Hoje: Davi/Marconi; Ter – Euclides   

VEM AÍ O ACAMPAMENTO DOS JOVENS  

(30/10,01,02/11). LOCAL: GRANJA IGREJA 

PRESBITERIANA, SANTA RITA. Preletores: Pastores 

Bartolomeu, Jedaías, José Antônio e Eudes Lopes. 

CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR: hoje à noite iremos 

celebrar a Ceia do Senhor. Lembramos aos irmãos que 

a Ceia é o símbolo memorial da grande obra realizada 

pelo Senhor Jesus na Cruz do Calvário. O Senhor 

ordenou que a sua igreja realizasse periodicamente 

essa celebração. “Fazei isto em memória de mim”. 

DIA DO PASTOR CONGREGACIONAL: hoje à noite iremos 

oferecer a Deus um culto em ações de graças pelo Dia 

do Pastor Congregacional (02/10). Parabenizamos aos 

pastores da Igreja pela passagem dessa data. 

SEMANA DE ORAÇÃO (05 a 09/10): a partir de amanhã 

até sexta-feira teremos a nossa Semana de Oração. Na 

quarta-feira o culto será realizado à tarde. Dirigentes: 

Seg – Pr. Jedaías; Ter – Pr. Eudes; Qua – Adeilda; Qui – 

Pr. Samuel; Sex – Pb. Valdenor. 

 ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO JOSÉ AMÉRICO: nos 

próximos sábado e domingo iremos comemorar o 

aniversário da Cong. José Américo. No sábado teremos 

um ônibus para levar a Igreja para participar do culto 

que será realizado na praça defronte da Congregação. O 

tema do aniversário é: Cooperando com o crescimento 

da Igreja local, baseado em At 5.14. Pregará no culto o 

Pastor Flávio (Batista do Cristo). Nesse culto o Conj. 

Ebenézer irá louvar a Deus. No domingo pregará o Pb. 

Saul, dirigente da Cong. Ernani Sátiro.  

DIA DE MISSÕES (11/10): no próximo domingo teremos 

o nosso culto missionário. Pregará no culto o Pastor 

Ildemar Nunes. O culto será dirigido pela diretoria da 

Secretaria de Missões da Igreja (SEMI). Nesse culto 

iremos levantar a última parcela da oferta para a 

ALIANÇA. As Congregações da Igreja participarão 

também desse ofertório. Alvo: R$ 500,00.    

NASCIMENTOS: nasceu na terça-feira passada Sophia o 

primeiro filho do casal Fabinho e Albiana. Nasceu 

também na quinta-feira passada Pedro o segundo filho 

do casal Pr. Walter e Raquel. Parabenizamos a esses  

ilustres casais pelo nascimento dos filhos. Deus 

abençoe a essas duas famílias e que elas recebam 

todos os recursos do Senhor para a criação dos filhos. 

CLASSE DE PREPARAÇÃO AO BATISMO: começou no 

domingo passado, sob a orientação do Pastor Jedaías, a 

Classe de Preparação ao Batismo, no horário da Escola 

Dominical.  Se você está interessado em ser batizado 

procure o citado pastor para a participação dos estudos. 

SORTEIO TV LED: o Departamento de Louvor de nossa 

Igreja irá promover um sorteio de uma TV SAMSUNG Full 

HD, 32 polegadas, visando angariar recursos para as 

festividades de seu aniversário no próximo mês.  

 

 

 

 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  2 Tm 4.2 

   A VOZ CONGREGACIONAL  

RÁDIO CPAD FM – 96.1 

SÁBADO – 12h às 12.50h           

www.radiocpadfm.com.br 

3222.4700; 3241.2864 
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