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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 – 07/07/19   

Comentando o Sermão do Monte 
O juízo temerário – As coisas santas não deis aos 
cães – Perseverança na oração – A porta estreita 
– Os falsos profetas – Devemos ouvir e cumprir 

as palavras de Jesus (Mt 7.1-29) 
Dando continuidade a reflexão nesta seção, o   
enfoque será na expressão “A Porta Estreita” (Mt 
7.13,14). Nessa expressão o Senhor Jesus 

conclama os ouvintes a entrarem pela porta 
estreita para que possam ser salvos, porque a 
porta larga e espaçosa é o caminho da perdição, 
e disse Ele que poucos são os que são salvos, e a 
imensa maioria os perdidos. Mas, o que é essa 
porta estreita e o que é a porta larga e espaçosa? 
Olhando outros textos das Sagradas Escrituras, 
descobrimos que essa expressão nos fala sobre a 
salvação eterna que só pode ser concedida pelo 
próprio Deus através de Seu Filho José Cristo. O 
Senhor Jesus Cristo, conforme o programa 
divino, é o único meio através do qual o homem 
é salvo da perdição eterna. Ele disse em certa 
ocasião que Ele próprio era a porta: “Eu sou a 
porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e 
entrará, e sairá, e achará pastagens” Jo 10.9. Em 

certa ocasião, o apóstolo Pedro disse as 
autoridades religiosas de Israel que o Senhor 
Jesus é o único meio de salvação (At 4.12). Paulo 
escrevendo a Timóteo disse que há um só Deus e 
um só mediador entre Deus e os homens, que é 
Jesus Cristo homem. (1 Tm 2.5).  Outra questão é 
quem são esses poucos e esses muitos. Os 
poucos que são salvos são aquelas pessoas 
escolhidas por Deus para esse propósito (At 
13.48), e os muitos são os réprobos quanto à fé 
em Cristo, ou seja, os que rejeitam a salvação 
oferecida por Deus.   

                                     Pr. Eudes Lopes Cavalcanti      
    

     

          
                    
         ESCALA DE OBREIROS (JULHO) 

 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
07 – Pr. Eudes; 14 - Pr. Neto Moura;  

21 – Pr. Walter; 28 – Pr. Eudes  
CULTO DEVOCIONAL 

07 – Altino; 21 – Isabel; 28 – Jaciara  
                      MOCIDADE (SÁB) 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
10 – Miss. Francisca Angelita;  

17-Dc. Euclides; 24–Dc. Sérgio; 31 - Esdras  
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

10,17 - Sérgio Sebastião; 24,31 - Bosco 
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

07 – Pr. Jedaías; 14 – Pb. Emanuel;  
21 – Pr. Waldemar; 28 – Pr. Jedaías  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
07 – Pr. Walter; 14 – Pb. Saul;  

21 – Esdras; 28 – Pb. Silas  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
07 – Pr. Waldemar; 14 – Altino;  

21 – Pb. C. Alberto; 28 – Asp.Pb. Fco  
IEC/MANAÍRA – 07,14,21,28 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
09 – Dc. Fabiano; 16–Altino;  

23–Iza Maria; 30–Pb. C. Alberto 
ESCALA DLOV (SEDE) 
07 – Getsêmani/Coral;  

14 – Getsêmani/Ebenézer;  
21 – Getsêmani/Bandinha;  
28 – Getsêmani/Ebenézer  
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite – Makobi/Bruno  
Terça-Feira – Murilo 

 

Servi ao Senhor com alegria. 
 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUL/AGO) 
13,14/07 – ADORARTE; 14 – Dia da Mulher 
Congregacional (11); 20,21 – EBF; 21 – 

Intercambio DAUC Distrital; 27 – Intercambio 
DHEC; 27 – Evento SEMI na praça do Geisel; 
28 – Aniversário do Coral da Igreja. 05/08 – 
Dia do Ancião; 07 – Aniversário do Círculo de 
Oração; 10 – Encontro de Líderes da Igreja; 
11 – Dia dos Pais; 17 – Avanço Missionário na 
Rota do Sol; 17,18 – Aniversário da Rota do 
Sol; 18 – Programação do DERE; 18 – Dia do 
Congregacionalismo (19); 18 – Culto de 
Missões; 18 – Oferta Missionária para 
ALIANÇA; 24 – Aniversário da ALIANÇA; 31 – 
Intercambio DHEC; 31 – Intercâmbio DAUC.   
         ANIVERSARIANTES DE JULHO 
02-Raphael Emmanuel; 05- Mª Aparecida de 
Souza; 11-Mayra Dias (R. do Sol); 13-Lindalva 
Araújo; 13- Laélia Joyce; 14-Carlos Dantas 

(esposo/Cristina); 15-Misael Firmino; 19- 
Moisés da Silva; 20-Emilia Lopes; 20-Arthur 
Barcelos; 21-Mirella Eduarda; 22-Ana Claudia 
Cavalcanti; 23-Tarso Vasconcelos 
(neto/Zenaide); 24-Telma Fernandes; 27-
Christyanne Gomes; 29-Felipe José; 30-Alyne 
Alcântara; 30-Josefa Porfírio; 30-Célia Farias e 
30-John Alisson. 
 

PROGRAMAÇÃO EXTRA CALENDÁRIO 
 DE EVENTOS 3IEC/JPA 2019: 

03/08 – CHÁ DE MISSÕES (DOM/ALIANÇA) 

07/09 – CHA DE BEBÊ MAYANA 
30/11 – CASAMENTO DE MICHAEL/SARA 

 
 

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 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

LEITURA BÍBLICA – Sl 26 
 

       Davi recorre a Deus, confiando  
          na sua própria integridade 
 1 - Julga-me, Senhor, pois tenho 
andado em minha sinceridade; tenho 
confiado também no Senhor; não 
vacilarei.  2 - Examina-me, Senhor, e 
prova-me; esquadrinha a minha mente e 
o meu coração. 3 - Porque a tua 
benignidade está diante dos meus olhos; 
e tenho andado na tua verdade.  
4 - Não me tenho assentado com 
homens vãos, nem converso com os 
homens dissimulados. 5 - Tenho 
aborrecido a congregação de 
malfeitores; não me ajunto com os 
ímpios. 
6 - Lavo as minhas mãos na inocência; e 
assim andarei, Senhor, ao redor do teu 
altar, 7 - para publicar com voz de 
louvor e contar todas as tuas 
maravilhas. 8 - Senhor, eu tenho amado 
a habitação da tua casa e o lugar onde 
permanece a tua glória.  
9 - Não colhas a minha alma com a dos 
pecadores, nem a minha vida com a dos 
homens sanguinolentos, 10 - em cujas 
mãos há malefício, e cuja mão direita 
está cheia de subornos.  
11 - Mas eu ando na minha sinceridade; 
l ivra-me e tem piedade de mim.  12 - O 
meu pé está posto em caminho plano; 
nas congregações louvarei ao Senhor.         

 

     Comentando o Breve Catecismo de Westminster 

PERGUNTA 11. Quais são as obras da 
providência de Deus? R. As obras da providência 
de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e 
poderosa de preservar e governar todas as suas 
criaturas, e todas as ações delas. Ref. Sl 145.17; 
104.10-24; Hb 1.3; Mt 10.29-30; Os 2.6. Nosso 
Comentário: no comentário anterior dissemos que 
Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis pela 
palavra do Seu poder. Tudo foi criado por Ele e 
para Ele. Quando Deus criou todas as coisas não 
as abandonou e deixou que elas existissem 
aleatoriamente, muito pelo contrário, Ele as 
governa e dirige. Em relação aos corpos celestes 
Ele estabeleceu leis que os regem. Tratando-se dos 
seres vivos, a sábia, santa e poderosa providência 
de Deus os preservam. Veja o que diz a carta aos 
Hebreus sobre o assunto: “O qual, sendo o 
resplendor da sua glória, e a expressa imagem da 
sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela 
palavra do seu poder,...” Hb 1.3. Nesse texto, é-
nos dito que o Senhor que criou, sustenta a sua 
criação pela palavra do Seu poder, de maneira que 
nada acontece no universo sem a sua autorização, 
chegando a ponto de Jesus dizer que um 
passarinho não cai do seu voo sem autorização 
divina (Mt 10.29). Tratando-se da Igreja de Cristo, a 
providência de Deus é tão atuante que Paulo disse: 
“E sabemos que todas as coisas contribuem 
juntamente para o bem daqueles que amam a 
Deus, daqueles que são chamados por seu 
decreto” Rm 8.28. A providência de Deus na vida 
de José, por exemplo, é notória. José disse que 
fora Deus, de fato, que o enviara ao Egito e não a 
traição de seus irmãos, e o colocara como o 
segundo mandatário daquele país (Gn 45.5,7,8). E 
todos sabem da história, da maneira como Deus 

trabalhou.                Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite, em culto solene, 
iremos celebrar a Ceia do Senhor. Lembramos aos 
irmãos que a Ceia do Senhor é o grande memorial da 
morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz 
do Calvário. Ele ordenou que a Sua Igreja, 
periodicamente, realizasse essa celebração. Assim 
sendo, em obediência ao mandado do Senhor, subamos 
hoje à noite a Sua casa e participemos dessa grande 
celebração. “Fazei isto em memória de mim” 
ADORARTE (13,14/07): nesses dias identificados, 
teremos uma programação especial do DLOV 
(Departamento de Louvor) para toda a Igreja, que é o 3º 
ADORARTE. Estará conosco ministrando a Palavra de 
Deus a Missionária Socorro Telles (sábado à tarde e a 
noite), e no domingo pela manhã a Fonóloga Henery 
Lopes ministrará uma palestra sobre o uso adequado da 
voz, e a noite pregará o Pastor Neto Moura da 1ª 
IEC/JPA (Congregação Cabedelo). O tema do 3º 
ADORARTE será “Adorando a Deus em espírito e em 
verdade”, baseado em Jo 4.23.  Prestigiem! 

 
 
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS (20,21/07): a nossa 
EBF, que estava programada para os dias 06 e 07 de 
julho, por razões operacionais foi adiada para os dias 20 
e 21 desse mesmo mês. Pedimos aos pais e avós que 
não se esqueçam de trazer os filhos e netos para 
participarem desse evento, que visa à glória de Deus e 
bênçãos para a nossa criançada.  
DIA DA MULHER CONGREGACIONAL: no próximo 
domingo iremos celebrar ao Senhor pelo Dia da Mulher 

Congregacional. Prestigiem! 


