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A maior de todas as perguntas  
       Os evangelhos sinóticos (Mateus 19.16-22, Marcos 
10.17-24 e Lucas 18.18-25) relatam um episódio em que 
um homem aproximou-se de Jesus e fez-lhe uma 
pergunta que eu reputo como a maior de todas: “O que 
devo fazer para herdar a vida eterna?”.  
       Poderíamos perguntar quais as razões que levaram 
aquele homem a fazer aquela grande pergunta. Será que 
ele tinha consciência de que era um pecador perdido, 
condenado a morte por causa do pecado, pois a Bíblia diz 
que o salário do pecado é a morte? Ou foi porque ele 
sabia que, como ser humano que era, fora criado por 
Deus para viver e não para morrer, mas que o pecado 
tirara essa possibilidade e ele como todos os seres 
humanos aspiram viver para sempre? Ou será que ele 
tinha medo da morte e sabia que morrer sem salvação 
implicaria numa morte eterna? Ou será ainda que, pelo 
fato de ser judeu, tinha conhecimento através da 
revelação da Palavra de Deus que o Senhor prometera o 
dom da vida eterna para as pessoas, e que ele queria 
saber como se apropriar dela? Ou talvez fora só para 
“matar” a sua curiosidade ouvindo a opinião de um 
grande mestre que surgira em Israel, Jesus Cristo? 
     Amados, olhando as Escrituras de uma forma 
panorâmica há de se concluir que, no seu programa 
eterno, Deus resolveu conceder o dom da vida eterna ao 
homem em resposta a queda que lhe tirara a vida no 
Édem, quando pecou contra Deus. “Porque todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus” Rm 3.23. 
(Veja ainda Rm 5.12).  
     Essa concessão da vida, diz a Bíblia Sagrada, é  
      
 

através  de  Jesus Cristo. “e  dou-lhes  a  vida eterna, e      
nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das 
minhas mãos” Jo 10.28. Quando Jesus morreu na cruz 
do Calvário, ele com a sua morte, nos deu vida, vida 
abundante, vida eterna. “E, sendo ele consumado, veio 
a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe 
obedecem” Hb 5.9. (Veja ainda Ef 2.1). 
      A Bíblia ainda nos revela que a pessoa que deseja 
realmente a vida eterna, como está na pergunta 
daquele homem ou na pergunta que o carcereiro de 
Filipos fez a Paulo e Silas “senhores que devo fazer 
para que seja salvo”, basta que ela, depois de 
reconhecer que é um pecador aos olhos de Deus, crer 
de coração na obra que Jesus realizou na cruz do 
Calvário. Veja o que disse o próprio Senhor Jesus 
sobre o assunto: “Quem come a minha carne e bebe o 
meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no 
último Dia. Porque a minha carne verdadeiramente é 
comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida” Jo 
6.54,55. (comer e beber nesse texto é crer e aceitar) 
Veja ainda Jo 5.24, que diz: “Na verdade, na verdade 
vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele 
que me enviou tem a vida eterna e não entrará em 
condenação, mas passou da morte para a vida”. 
      Observando a atitude dos homens que fizeram as 
perguntas em questão, constatamos que o primeiro não 
seguiu as orientações de Jesus e, por incredulidade, 
rejeitou a resposta divina, porque não quis largar aquilo 
que tanta amava, aliás, que amava mais do que a 
Deus, a riqueza. O segundo homem, o carcereiro de 
Filipos, quando Paulo disse o que fazer (crê no Senhor 
Jesus e serás salvo) ousou crer no Senhor de todo o 
seu coração e o resultado foi que ele foi alcançado com 
a benção da vida eterna, da qual deu testemunho 
público  submetendo-se ao batismo pregado por Paulo. 
“E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da 
noite, lavou-lhes os vergões; e logo foi batizado, ele e 
todos os seus. Então, levando-os a sua casa, lhes pôs 
a mesa; e, na sua crença em Deus, alegrou-se com 
toda a sua casa” At 16.33,34.  

                                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 Agosto/Setembro 
11/08  - Reunião de Lideranças; 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. 01/09 – Avanço 
Missionário José Américo; 01,02/09 – Aniversário Congregação 
José Américo; 02/09 – Dia do Seminarista; 07,08 -  Congresso 
Deptº Homens (Alhandra/PB); 07,08 – Acampamento dos Jovens 
da Igreja; 13 a 16/09 – Aniversário da Igreja; 27/09 – Dia do 
Ancião; 29,30 – Aniversário Deptº de Homens da Igreja   
                ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 

 
02-Gilma (Valentina); 03-Virgílio de Araújo (Valentina); 
04-Marlene Soares; 05-Mª Nazaré; 05-Presb. Saul dos 
Santos (E. Sátyro); 06-Luciano Ferreira; 07-Anália 
Mendes (R. do Sol); 07-Ubiranildo Lilo (E. Sátyro); 08-
Mª Alice; 09-Fabiano Nóbrega Jr.; 11-Rafaela Macedo; 
11-Rosimayry Brito; 15-Severina Ferreira; 15- Pr. 
Cícero Manuel; 15-Paula Francinete; 16-Murilo Pedro; 
18-Vitor (Valentina); 20-Emira Lúcia (Valentina); 20-
Otília de Araújo; 20-Paulina  Cadó; 21-Beatriz Lima (E. 
Sátyro); 23-Elias Amorim (Valentina); 23-Pr. André 
Rogério; 24- Pr. Jedaías Rodrigues; 25-Franciete Elita 
(E. Sátyro); 25-Jurilene Santiago (E. Sátyro); 27- Ivan 
Batista; 27-Lohanna Clara (filha de Elma); 29-Josenildo 
Silva; 29-Letícia Morais(Valentina); 30-Edinalva 
Fernandes; 30-Joceliana da Silva(Valentina); 31-Mª das 
Neves; 31-Makoby Lopes.   ESCALA DIÁCONOS 
(IGREJA SEDE) 

Hoje à noite – Demétryo/Bosco 
Ter – Davi; Qui – Euclides; Sáb – Léo 

 

 



 

            

 
ESCALA DE OBREIROS (AGOSTO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 

05 – Pr. Eudes; 12 – Pr. Cícero;  
19 – Pr. Eudes; 26 – Pr. Walter   

CULTO DEVOCIONAL 
05 – Diác. Gilson; 12 – Evalda Yamaguchi;  

19 – Diác. Junior; 26 – Neuzinha   
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

01 – Iza Maria; 08 – Marlene; 15 – Miss. Liliane;  
22 – Marlene; 29 – Miss. Francisca 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Meireles (15,29) Antônio João (08,22) 

 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes: 09 – Diác. Bosco;  

16 – Diác. Antônio João; 23 – Diác. Davi;  
30 – Diác. Josenilton 

Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 

11 – Miss. Liliane;  
18 – Diác. Junior; 25 – Pr. Walter 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
05 – Pr. Cícero; 12 – Pr. André;  

19 – Pr. Jedaías; 26 – Presb. Enoaldo   
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

05 – Pr. Walter; 12 – Diác. Junior;  
19 – Pr. Jedaías; 26 – Pr. André   

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 
05 – Diác. Junior; 12 – Pr. Jedaías;  

19 – Pr. Walter; 26 – Pr. Cícero   
        CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

05 – B.T. Samuel; 12 – Presb. Inaldo;  
19 – Presb. Lucine; 26 – B.T. Samuel   

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
08 – Diác. Junior; 15 – Presb Saul;  
22 – Pr. Walter; 29 – Presb. Lucine 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

    
 
 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite iremos celebrar a 
Ceia do Senhor, em obediência ao mandado do Senhor 
Jesus. Nessa ceia traremos à lembrança da Igreja a morte 
redentora do Salvador na cruz do Calvário, pois o próprio 
Jesus disse que fizéssemos isso em memória dele. Assim 
sendo, subamos com um coração agradecido a Casa do 
Senhor para essa grande celebração.  
REUNIÃO DE LIDERANÇAS - 11/08: no próximo sábado, 
dia 11/08, a partir das 09h, teremos a nossa reunião de 
liderança prevista para o início do mês em curso e que foi 
adiada.  Para essa reunião estão sendo convidados todos 
os pastores da Igreja, os Presbíteros, os Diáconos, os 
dirigentes das Congregações e as missionárias. O Pastor 
Walter Moura nos trará uma reflexão sobre o privilegio de 
servir ao Senhor em ministérios definidos. Após a reunião 
almoçaremos juntos nas dependências da Igreja. 
ESTUDO SOBRE ESCATOLOGIA (ÚLTIMAS COISAS): 
no próximo domingo iremos iniciar um estudo especial 
sobre Escatologia (a doutrina das últimas coisas), no 
período da Escola Dominical. Começaremos estudando a 
Escatologia Individual (a morte, a imortalidade da alma e 
o estado intermediário) e em seguida veremos a 
Escatologia Geral (a grande tribulação, a segunda vinda 
do Senhor, o arrebatamento da Igreja, o milênio, a 
ressurreição dos mortos, o julgamento final e o estado 
eterno). Os estudos serão feitos pelo pastor da Igreja e 
publicado no boletim de cada domingo visando facilitar a 
compreensão dos irmãos. Os estudos começarão as 09h 
e terminarão as 10h15m. O público alvo são as classes de 
mulheres e de homens, juntas. Aproveite a oportunidade 
para aprender esse importante tema da doutrina cristã. 
Chegue cedo, traga a Bíblia, um caderno e uma caneta e 
um coração disposto para aprender a Palavra de Deus.  
VITÓRIA EM CONCURSO: o jovem Fábio Lima, filho da 
irmã Isabel Cristina, foi convocado para assumir a função 
para a qual foi aprovado em concurso feito pela Polícia do 
Estado da Paraíba. Parabéns Fábio! Deus te abençoe 
nesse emprego. 
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 

 
 

SEMANA DE ORAÇÃO (06 a 10/08): Dirigentes: Seg – 
DAUC; Ter – Pastor Eudes; Qua – DLOV; Qui – DHEC; Sex 
– DMOC. A preleção bíblica de 15 a 20 minutos ficará a 
cargo da direção de cada Departamento. 
BATISMOS: os oito irmãos do templo sede que 
frequentaram a classe de preparação ao batismo, e foram 
entrevistados pelos presbíteros, serão batizados quando 
das festividades de aniversário da Igreja (13 a 16/09), e os 
três irmãos da Rota do Sol serão batizados no dia 18 deste 
mês, por ocasião do aniversário daquela Congregação. 
CULTO DE GRATIDÃO: ontem à noite, a Congregação do 
Valentina ofereceu a Deus um culto em ação de graças pelo 
pagamento do empréstimo que fizera para aquisição do 
terreno onde está construído o santuário. Pregou no culto o 
Presb. Robério Henriques, que fez o empréstimo. O Pastor 
da Igreja e o conjunto Kadoshi estiveram presentes. 
PASTOR CANTOR FAUSTO: o pastor Fausto Silva, da 
Igreja Betel Brasileiro no Alto dos Mateus, que é também 
cantor evangélico, estará conosco na terça-feira dia 14/08 
cantando e testemunhando da Palavra de Deus. 
CALENDÁRIO DE EVENTOS (EVENTOS AGOSTO): 11/08 
– Reunião de lideranças; 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. 
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. Visitem-nos no endereço 
WWW.3iec.com.br 

ESCALA DE CONJUNTOS  
05 – Getsêmani e Coral; 12 – Kadoshi e Ebenézer; 

19 – Kyrios e Coral; 26 – Shekinah e Ebenézer 

 
  
DIA DOS PAIS – 2º DOMINGO DE AGOSTO 

 
 

A Palavra de Deus é 

viva e eficaz 

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

não...” 2 Tm 4.2 

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

