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Quinze anos de bênçãos (Pastor Eudes) 
    Há quinze anos, no dia 17/07/97, foi organizado a III 
Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, no bairro 
do Geisel sob a liderança do Pastor Jônatas Ferreira Catão.   
    É sabido que quando uma igreja é organizada vem sobre 
ela uma benção especifica de Deus para que ela possa, no 
decorrer de sua existência, alcançar vidas, ser relevante, e 
ser um instrumento de bênçãos para todos os que a 
compõe. E não só isso, mas também ser um instrumento de 
benção para a comunidade onde Deus a colocou. 
     Com a III IEC/JPA não foi diferente. Sob a benção do 
todo-poderoso a igreja começou o seu ministério 
alcançando vidas e estendendo o seu raio de ação abrindo 
uma extensão em Dona Inês/PB e outra no Valentina em 
João Pessoa. Aqui no Geisel o trabalho começou a crescer 
e experimentou momentos gostosos com a presença 
poderosa de Deus e se desenvolveu bastante.  
    A III IEC/JPA começou o seu ministério sob a liderança 
do Pastor Wilton Nóbrega que a dirigiu até agosto de 2004, 
quando se transferiu para a recém-organizada Igreja 
Congregacional no Bessa. Com a transferência do Pastor 
Wilton para o Bessa assumiu o pastorado da Igreja o Pastor 
Eudes Lopes Cavalcanti que já servia como Pastor Auxiliar. 
    Continuando a sua vocação histórica de crescimento o 
ministério da III IEC/JPA cresceu bastante sob a liderança 
do Pastor Eudes tanto no templo sede como fora dela, 
consolidando o trabalho no Valentina e abrindo 
congregações na Rota do Sol, no Ernani Sátiro e José 
Américo. Devido a dificuldades operacionais o trabalho em 
Dona Inês foi entregue a Igreja Congregacional de 
Guarabira/PB para a continuidade de sua manutenção. 

      Como é praxe numa igreja Congregacional, as suas  

diversas atividades são realizadas através de seus 
departamentos, cujas diretorias são eleitas pela Igreja. 
Funcionam em nossa igreja onze departamentos 
(Patrimônio, Homens, Mulheres, Jovens, Adolescentes, 
Crianças, Missões, Beneficência, Contabilidade, Louvor e  
Educação Religiosa).  
     A obra missionária da Igreja é realizada pelo 
Departamento de Missões (DMIS) liderado pelo Pastor 
Cícero Manuel. Esse Departamento, além de fomentar a 
visão missionária da Igreja, tem feito um trabalho de 
evangelização através dos avanços missionários que 
realiza, principalmente, nos bairros onde temos 
congregações, bem como onde está o templo sede. 
     Outra obra interessante que está sendo feita pela 
Igreja é a obra beneficente. Esse trabalho é executado 
pelo Departamento de Beneficência (DBEN) sob a 
liderança do Presbítero Evandro José. O DBEN promove 
sopões nas comunidades onde temos congregações. 
Esse Departamento ainda confecciona cestas básicas 
para atendimentos de irmãos necessitados além de suprir 
outras carências na área assistencial. 
      A Igreja no templo sede repassa mensalmente um 
determinado percentual para a obra assistencial e 
também para a obra missionária.  Ainda é contemplado 
com um repasse do caixa central o Departamento Infantil 
(DINF) para atendimento dos seus diversos projetos. 
     Ocupados com o ministério da Palavra (pregação e 
ensino) a Igreja tem três pastores no seu ministério 
(Eudes, Cícero e Walter) sendo que o pastor Walter 
trabalha especificamente junto aos jovens e adolescentes 
da Igreja. Ainda colaboram com o ministério da Palavra 
diversos obreiros, dentre eles os pastores André Swedsen 
e Jedaías Rodrigues.       
       A III IEC/JPA mantém um programa radiofônico em 
João Pessoa chamado de a Voz Congregacional, onde 
divulga o santo Evangelho do Senhor Jesus.  
       Ainda a igreja tem um site na internet 
(www.3iec.com.br) que está sendo bastante acessado, e 
também publica semanalmente um boletim dominical 
onde se encontram uma mensagem bíblica bem como 
informações gerais da mesma.   
       Por tudo agradecemos ao Senhor Jesus, pelas 

bênçãos dispensadas a III IEC/JPA.  

     

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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 Setembro/Outubro 
13 a 16/09 – Aniversário da Igreja; 27/09 – Dia do Ancião; 
29,30/09 – Aniversário Deptº de Homens da Igreja; 06/10 – 
Treinamento Missionário; 06 – Sabadão com Cristo; 07/10 
– Dia do Pastor Congregacional (02/10); 12/10 – Manhã de 
Jejum e Oração; 12/10 – Dia das Crianças; 12,13,14/10 – 
Congresso DMEC; 20,21/10 – Aniversário DAUC; 28/10 – 
Dia da Reforma Protestante (31/10). 

          ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO 

 
01-Claudeilsa Silva; 01-Mª Vitória (E. Sátyro); 02-Vanessa 

Brito; 02-Damião Victor (R. do Sol); 03-Gerlane de Melo 

(Rota do Sol); 03-Presb. Evandro José; 03-Fábio e Fabrício 

(filhos de Fabiano); 04-Marivan Vieira (Valentina); 05-
Diác. Euclides Félix; 05-Lidiane Paredes (Valentina); 07-

Isabel Maria; 07-Mª Vicência; 09-Mª dos Santos Diniz; 09-

Samuel Medeiros; 09-Everton da Silva Lima; 10-Naíde Mª 

dos Santos; 11-Cícera Aurélio (E. Sátyro); 13-Bruno 

Augusto (Valentina); 14-Lindemberg Lima; 15-Timóteo 

José (Valentina); 15-Elba Maria; 17-Joelson Martins; 19 – 

Clemilson Rodrigues; 20-Leandro Lima; 21-Darliana 

Monteiro; 22-Cleoneide Ferreira (E. Sátyro); 22-Joana 

Wanderlange; 22-Jeisa S. Porfirio; 24-Felipe da Silva 

(Valentina); 25-Luis Cláudio (Valentina); 25-Pedro 

Henrique (R. do Sol); 27-Ruan Araújo; 29-Iraci Souza; 29 
– Mateus Henrique (Ernani Sátiro);30-Evalda Maria; 30-

Evanda Amorim (Valentina). 
        ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje à noite – Euclides/Gilson 
Ter – Josenilton; Qui – Demétryo; Sáb – Léo 
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ESCALA DE OBREIROS (SETEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 

16 – Ev. Sérgio Ribeiro;  
23 - Pr. Cícero; 30 – Pr. Jedaías  

CULTO DEVOCIONAL (DOM) 
23 - Marlene; 30 – André Augusto  

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
19 - Miss. Francisca; 26 - Marlene 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Bosco (19); Meireles (26) 

 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes:    

20 – Diác. Bosco; 30 – Diác. Meireles  
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  

CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
22 - Miss. Maria Eliane; 29 – Presb. Lucine  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

16 – Presb. Enoaldo;  
23 – Presb. Lucine; 30 – Pr. André   

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
16 – Presb. Silas;  

23 – Diác. Junior; 30 – B.T. Samuel  
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

16 – Presb. Saul;  
23 – Sem. Jadson; 30 – Pr. Cícero  

        CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
16 – B.T. Samuel; 

 23 – Clemilson; 30 – Diác. Junior  

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
19 – Presb. Lucine; 26 – B.T. Samuel 

@@@@@@@ 
 

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

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 
 
 

 

BATISMOS: hoje pela manhã serão batizados oito 

irmãos que frequentaram a classe de Catecúmenos 

e foram examinados pelos presbíteros da Igreja. O 

batismo desses irmãos já foi autorizado pela igreja 

numa de suas assembleias. 

ALMOÇO NA IGREJA: hoje logo após o culto o DMIS 

estará promovendo um delicioso almoço. Será 

cobrada a taxa de R$ 5,00 por pessoa. Aproveite o 

ensejo e almoce conosco. 

ASSEMBLÉIA DA IGREJA: na assembleia da Igreja 

realizada na terça-feira passada foi aprovada a 

aquisição de um terreno na Rota do Sol para 

construção de um santuário. Também nessa 

assembleia foi homologado o nome do irmão 

Severino Higino para ser tesoureiro da 
Congregação do Valentina. 

ANIVERSÁRIO DE OFICIAIS: os irmãos Presbítero 

Evandro José (03/09) e Diácono Euclides (05/09) 

completaram mais um ano de vida neste mês. 

Parabenizamos a esses ilustres servos de Deus 

que tem servido a nossa Igreja com alegria e 

dedicação. 
ACAMPAMENTO DE JOVENS: foi uma benção o 

acampamento de jovens realizado nos dias 07 a 09 

deste mês na granja Oasis, no Conde. Agradecemos 

a Deus pelas provisões que fez para esse evento. 

Agradecemos ainda aos irmãos que organizaram o 

evento, principalmente ao Pastor Walter Moura, 

bem como aos preletores e Conjuntos que 

participaram dos cultos. Vai aqui também a 

gratidão da Igreja aos irmãos que trabalharam na 

cozinha (Diác. Davi, Djanilson e Telma). 

VIAGEM DO EBENÉZER: o conjunto Ebenézer de 

nossa Igreja irá, no próximo sábado, participar do 

culto na IEC de Itabaiana. Oremos por essa viagem 

e pela participação do Ebenézer para que seja uma 

benção na vida daquela igreja bem como na vida 

das  irmãs que o compõem. 

ESTUDO DA ESCATOLOGIA: no próximo domingo 

daremos continuidade ao estudo da Escatologia 

Geral. Iremos estudar sobre a Segunda Vinda do 

Senhor. Já estudamos a Escatologia Individual (a 

morte, a imortalidade da alma e o estado 

intermediário) e iniciamos a Escatologia Geral com 

o estudo da Grande Tribulação.  

  

 
 

BODAS DE PRATA: o casal Presb. Lucini e Evalda 

completou ontem vinte e cinco anos de feliz união 

conjugal. Hoje à noite o casal estará oferecendo o 

culto em ações de graças ao Senhor por essa data. 

ANIVERSÁRIO DA IGREJA (13 a 16/09): começaram 

na quinta-feira passada as festividades de quinze 

anos de aniversário de nossa Igreja que se 

prolongarão até hoje à noite. O tema das festividades 

de aniversário é: “A Missão da Igreja e sua Implicação 

na Vida de sua Membrezia”. Pregaram nos cultos 

pastores: Pr. Joelson Gomes (1ª IEC/JPA) na quinta-

feira; Pr. José Antônio (IEC/BEX) na sexta-feira e Pr. 

Manoel Antônio (IEC/NTL) no sábado. Hoje pela 

manhã pregará o Pr. Josinaldo Félix (1ª IEC/JPA) e a 

noite o Ev. Sérgio Ribeiro (IEC Bessa). Deus 

graciosamente tem nos abençoado nessas 

festividades e com certeza nos abençoará no dia de 

hoje. Traga pessoas a noite para celebrar ao Senhor e 

ouvir a Sua Palavra. 

REVISTA DA ESCOLA DOMINICAL: A nossa 

Denominação já está disponibilizando a nova revista 

da escola dominical para jovens e adultos. Nesta 

semana iremos adquirir 130 exemplares da revista, 

que versa sobre Missões. Quando encerrarmos o 

estudo da Escatologia, daremos início ao estudo da 

revista. As Congregações já podem usar a revista. 

OFERTA MISSIONÁRIA: domingo passado levantamos 

a primeira parcela da oferta missionária para a 

manutenção dos campos missionários da ALIANÇA. O 

valor alcançado no templo sede foi R$ 320,00. Com 

R$ 50,00 que foi levantado no Valentina, o restante 

virá das Congregações da Rota do Sol, do Ernani 

Sátiro e José Américo, assim todo o ministério da III 

IEC/JPA participará dessa oferta. O nosso alvo geral é 

de R$ 1.600,00 que esperamos atingir até dezembro 

deste ano. Lembramos que as parcelas da oferta 

estão sendo levantadas no segundo domingo dos 

meses de Setembro a Dezembro. Contamos com a 

colaboração de todos nessa obra que é de Deus.    

ESCALA DE CONJUNTOS (SETEMBRO) 

16 (manhã) – Getsêmani; 16 (noite) – Ebenézer, 

Getsêmani; 23 – Kadoshi; 30 – Ebenézer, Kyrios 

 
  

 
 

Buscai no livro do Senhor,  

e lede.  

“Prega a Palavra, insta, 

quer seja oportuno, quer  

não...” 2 Tm 4.2 


