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III IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL 
DE JOÃO PESSOA 

CNPJ – 04.358.080/0001-02 
Rua Elba Maria Silva da Costa, S/Nº- Geisel 

Pastor Titular:  Rev. Eudes Lopes Cavalcanti 

WWW.3iec.com.br 
 

          BOLETIM DOMINICAL – 05/05/19 
  

Comentando o Sermão do Monte 
No seu ministério de ensino, o Senhor Jesus 
utilizou-se muito de parábolas, que 
geralmente são mensagens curtas com um 
profundo significado moral ou espiritual. As 
mensagens mais extensas em forma de 
discurso são encontradas, especialmente, no 
evangelho de João. No entanto, os Sinóticos 
(Mateus, Marcos e Lucas) trazem alguns 
discursos longos, sendo os dois principais o 
Sermão do Monte e o Sermão Escatológico. No 
que se refere ao Sermão do Monte, só Mateus 
e Lucas o registram. O relato de Mateus é 
bem mais extenso do que o de Lucas. 
Enquanto o de Lucas é encontrado em um 
capítulo (6.17-49) o de Mateus é encontrado 
em três capítulos (5,6 e 7). Pretendemos pela 
graça de Deus fazer um comentário sucinto de 
cada seção do Sermão do Monte conforme 
relato de Mateus, para a edificação espiritual 
da nossa Igreja e de outras pessoas que tem 
acesso às redes sociais. Comecemos 
contextualizando o Sermão do Monte. O 
sermão foi proferido numa planície ao pé de 
um monte na Galiléia depois de Jesus ter 
descido dele onde fora orar ao Pai Celeste, 
conforme relato introdutório de Lucas (Lc 
6.17,18). É-nos dito nesse relato, que viera até 
Jesus grande multidão do povo, de toda a 
Judéia e Jerusalém, e do litoral de Tiro e de 
Sidom, que tinha vindo para ouvi-lo e ser 
curada das suas doenças, fora os seus 
discípulos.         Pr. Eudes Lopes Cavalcanti    

      

     

          
                    
          ESCALA DE OBREIROS (MAIO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
05 – Pr. Eudes; 12 – Pr. Walter;  

19 – Pr. Eudes; 26 – Dc. Fabiano Almeida 
CULTO DEVOCIONAL 

05 – Pb. Carlos Alberto; 12 – Dc. Bruno  
19 – Asp. Pb. Francisco; 26 – Ev. Davi 

                        MOCIDADE (SÁB) 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

08 – Esdras; 15 – Dc. Sérgio Sebastião 
22 - Dc. Euclides; 29 - Dc. Marconi  

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
08,15 – Bosco; 22,29 - Sérgio Sebastião 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
05 – Pb. Silas; 12 – Pr. Jedaías;  

19 – Pb. Emanuel; 26 – Pr. Jedaías 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

05 – Pr. Waldemar; 12 – Pb. Saul;  
19 – Esdras; 26 – Pb. Saul  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
05 – Pr. Walter; 12 – Sem. Altino;  

19 – Pb. Silas; 26 – Pb. Carlos Alberto 
CONG. MANAÍRA – 05,12,19,26 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
07 – Asp. Pb. Francisco; 14 – Pr. Eudes;  
21 - Pb. Carlos Alberto; 21 – Sem. Altino;  

ESCALA DLOV (SEDE) 
05 – Coral/Getsêmani 

12 - Getsêmani/Ebenézer 
19 – Getsêmani/Bandinha/Quinteto 

26 -  Getsêmani/Ebenézer (M/N) 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite – Bruno/Makobi 
Terça-feira – Josias Júnior 

Servi ao Senhor com alegria. 
 

BAZAR DAS AUXILIADORAS 
SALA JUNTO À COZINHA 

COLABORE! 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

  CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAI/JUN) 
11,18,26/05(M) – Mês do Lar; 12 – Dia das Mães; 
24,25 – Seminário de Evangelismo Infantil 
Criativo; 25 – Intercâmbio DHEC; 25 - Aniversário 
UAC Ernani Sátiro; 26 – Dia da Missionária. 08/06 
– Jantar dos Namorados; 09 – Dia do Oficial (2º 
Dom); 15 – Aniversário da Bandinha (2º Encontro 
de Bandinhas); 20 – Manhã de Jejum e Oração; 22 
– Evento do DBEN (Sopão e Ação Social); 29 – 
Intercâmbio DHEC. 

         ANIVERSARIANTES DE MAIO 
01-Edileusa Gomes, 01-Ana Cristina, 01-Daniel 
Júnior e Mª Eduarda (E. Sátiro), 02-Alice Fontes 
(filha/Jaciara), 02-Dc. Marconi Cavalcanti, 04-
Isabel C. Gonçalves (filha/Lurdinha), 05-Pb. 
Adelson Alexandre, 05-Gabrielle Soares, 08-
Carmelita Tereza, 09-Miriam Joaquim, 11-Maria 
Edinalva (E. Sátiro), 11-Dc. Joaquim de Meireles, 
12-Kauane Ribeiro (E. Sátiro), 13-Gabriel Braz, 16-
Ana Luiza (Neta/Zenaide), 21-Mª Luiza 
(filha/Wirlline), 21-Waldemar Esmeraldino 
(Pastor), 24-Mª de Fátima Arruda, 24-Daniely 
Bezerra (E. Sátiro), 25-Mª da Penha Martins (J. 
Américo), 26-Igor Gabriel (E. Sátiro), 27-Og 
Ludwing, 27-Ingrid Victória (E. Sátiro), 28-Nayra 
França e 28-Dc. Demétryo Albuquerque. 
 

 
CORSA CLASSIC, ANO 2011, COMPLETO. ÓTIMO 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COR PRATA, 
PREÇO R$ 19.000,00. INTERESSADOS 

PROCUREM O DIACONO EUCLIDES - 987031970 
 

 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h - Escola Bíblica Dominical 

Dom - 18h  -   Culto Vespertino 
Ter – 19.30h  -  Culto Oração/Estudo Bíblico  

Qua - 15h às 17h - Círculo de Oração 
Qui – 09.30h – Culto de Oração de Obreiros 

Sex – 19.30h -  Culto nas Residências 
Sab – 19.30h Culto dos Jovens 

 

“Prega a palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não, corrige, 

repreende, exorta com toda a 

longanimidade e doutrina” 2 Tm 4.2 

 

AUTOMOVEL  

À VENDA 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LEITURA BÍBLICA – SL 19 
        A excelência da criação e suas leis,  
          assim como da palavra de Deus 
 
1 - Os céus manifestam a glória de Deus e o 
firmamento anuncia a obra das suas mãos. 2 - Um dia 
faz declaração a outro dia, e uma noite mostra 
sabedoria a outra noite. 3 - Sem linguagem, sem fala, 
ouvem-se as suas vozes 4 - em toda a extensão da 
terra, e as suas palavras, até ao fim do mundo. 
Neles pôs uma tenda para o sol, 5 - que é qual noivo 
que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a 
correr o seu caminho. 6 - A sua saída é desde uma 
extremidade dos céus, e o seu curso, até à outra 
extremidade deles; e nada se furta ao seu calor. 
7 - A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma; o 
testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos 
símplices. 8 - Os preceitos do Senhor são retos e 
alegram o coração; o mandamento do Senhor é puro e 
alumia os olhos. 9 - O temor do Senhor é limpo e 
permanece eternamente; os juízos do Senhor são 
verdadeiros e justos juntamente. 10 - Mais desejáveis 
são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino; e mais 
doces do que o mel e o licor dos favos. 
11 - Também por eles é admoestado o teu servo; e em 
os guardar há grande recompensa. 12 - Quem pode 
entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que 
me são ocultos. 13 - Também da soberba guarda o teu 
servo, para que se não assenhoreie de mim; então, 
serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. 
14 - Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a 
meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, 
rocha minha e libertador meu! 
  
            DIA DAS MÃES – 12/05 

CULTO E JANTAR 
   PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL 

WEB TV CONGREGACIONAL JP 

 

    BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER            
Pergunta 2: "Que regra Deus nos deu para 
nos dirigir na maneira de o glorificar e 
gozar?" Resposta: "A Palavra de Deus, que se 
acha nas Escrituras do Velho e do Novo 
Testamentos, é a única regra para nos dirigir 
na maneira de o glorificar e gozar" (Gl 1.8,9; 
Lc 16.29,31; II Tm 3.15-17).  

Nosso Comentário: Na segunda pergunta do 
Breve Catecismo nos é inquerido o que se 
deve fazer para glorificar a Deus e gozá-lo 
para sempre. A resposta é dada mostrando 
que o próprio Deus estabeleceu o meio de 
como podemos fazer isso, que é de acordo 
com a Sua Palavra.  É sabido que Deus 
graciosamente se revelou ao homem através 
da natureza, natureza essa que fala através 
das obras criadas da existência de Deus e do 
seu imenso poder. Só que essa revelação não 
atende as necessidades mais prementes do 
ser humano, que foi feito a imagem e 
semelhante de Deus. Então Deus 
graciosamente se revelou de forma 
progressiva, através das Sagradas Escrituras 

(Antigo e Novo Testamento), inspirando 
homens pelo Seu Espirito que produziram o 
Cânon Sagrado. Nessa revelação, Deus se 
revelou até onde quis revelar o seu ser, o seu 
caráter, os seus atributos, e a sua vontade. 
Revelou ainda Deus nas Escrituras o seu 
programa redentor. Assim sendo, na Bíblia 
Sagrada encontramos a diretriz correta, dada 
por Deus, de como o homem consegue 
conhecer a finalidade de sua existência, bem 
como deve proceder para usufruir das 
benesses que Ele graciosamente concede 
aqueles que creem em seu Filho Jesus Cristo. 
As Escrituras, conforme se encontram nos 
dois testamentos, é o guia seguro para o 
homem se relacionar adequadamente com 

Deus, pois é a verdade de Deus.“... Nem só de 
pão viverá o homem, mas de toda a palavra 

que sai da boca de Deus”. Mt 4.4.   Pr. Eudes 

CEIA DO SENHOR: hoje à noite iremos celebrar 
a Ceia do Senhor. Lembramos que a Ceia é o 

símbolo memorial da obra redentora realizada 
por Jesus na cruz do Calvário. Assim sendo, 
subamos a Casa do Senhor com um coração 
agradecido e participemos dessa celebração, 
conforme ordenado pelo Senhor da Igreja. 

“Fazei isto em memória de mim”. 
SEMANA DE ORAÇÃO (06 a 09): D/P: Seg – Pb. 
Léo/Pb. Diniz; Ter – Pr. Eudes/Asp. Pb. 
Francisco; Qua – Adeilda/Esdras; Qui -  
Adriana/Pr. Eudes. “Orai sem cessar”. 

DIA DAS MÃES: no próximo domingo teremos 
uma programação especial à noite em 
comemoração ao Dia das Mães. O culto 
começará às 18h e se encerrará as 19.30h, 
seguido de um jantar que os homens da Igreja 
oferecerão as mães presentes e a Igreja toda. 

MÊS DO LAR: começaram os nossos trabalhos 
especiais em comemoração ao mês do lar. Na 
sexta-feira passada tivemos o culto na casa do 
Dc. Bosco e ontem à noite tivemos o culto em 
nosso santuário onde pregou o Pr. Alcemir 

Dantas sob o tema Lares Fortes, Igreja Forte. 
Na próxima sexta-feira teremos trabalho na 
casa do irmão Ednaldo Lopes, e no sábado 
estaremos outra vez no santuário cultuando a 
Deus, com a presença do Presidente da nossa 

Denominação, Pr. Sérgio Paulo que será o 
pregador da noite. Pedimos o engajamento de 
todos, especialmente das famílias a essa 
programação do mês do lar.  
 

  


