
 

 

8 

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 – 14/07/19   

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   
assunto tratado é sobre “Os falsos profetas” (Mt 
7.15-20). O Senhor Jesus advertiu a sua Igreja e 

aos presentes a que se acautelassem dos falsos 
profetas, que se apresentariam diante do povo 
como pessoas piedosas, mas interiormente eram 
lobos devoradores. A lei mosaica já advertia a 
todos que os falsos profetas surgiriam para 
enganar o povo, afastando-o de Deus. O povo 
fora orientado como deveria ter a prova se um 
indivíduo era um falso profeta ou não. A prova  
era se a profecia proferida se cumpriria ou não 
(Dt 18.20-22). O Senhor Jesus ampliou, no 
Sermão do Monte, o teste para se reconhecer um 
falso profeta, que era a conduta desse profeta, 
ou frutos produzidos pela vida dele. O Senhor 
usou uma metáfora de uma arvore e seus frutos. 
Ele disse que uma arvore boa, produz bons 
frutos e uma arvore má produz maus frutos. O 

homem por natureza é mau. Quando o 
evangelho entra no coração de alguém, ele 
produz uma transformação, uma mudança 
profunda, a ponto de a Bíblia dizer que se 
alguém está em Cristo nova criatura é, as coisas 
velhas já passaram, eis que tudo se fez novo (2 
Co 5.17). O falso profeta nunca nasceu de novo, 
portanto não poderia produzir bons frutos. É a 
árvore má que produz maus frutos. Às vezes a 
falsa profecia parece-se com a verdade de Deus, 
e aí é preciso o dom de discernimento para 
entender a questão. Foi o caso da pitonisa de At 

16.16-18.                 Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

     

          
                    
         ESCALA DE OBREIROS (JULHO) 

 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
14 - Pr. Neto Moura;  

21 – Pr. Walter; 28 – Pr. Eudes  

CULTO DEVOCIONAL 
21 – Isabel; 28 – Jaciara  

                      MOCIDADE (SÁB) 

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

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

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

14 – Pb. Emanuel;  

21 – Pr. Waldemar; 28 – Pr. Jedaías  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

14 – Pb. Saul;  

21 – Esdras; 28 – Pb. Silas  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

14 – Altino;  

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

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

16–Altino;  
23–Iza Maria; 30–Pb. C. Alberto 

ESCALA DLOV (SEDE) 

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 24 
 

O domínio universal de Deus. Quem 
é digno de entrar no seu santuário. 

Deus é o Rei da glória 
 

Salmo de Davi 
1 - Do Senhor é a terra e a sua 

plenitude, o mundo e aqueles que 
nele habitam. 2 - Porque ele a 

fundou sobre os mares e a firmou 
sobre os rios. 

3 - Quem subirá ao monte do Senhor 
ou quem estará no seu lugar santo? 

4 - Aquele que é limpo de mãos e 
puro de coração, que não entrega a 

sua alma à vaidade, nem jura 

enganosamente. 5 - Este receberá a 
bênção do Senhor e a justiça do 
Deus da sua salvação. 6 - Esta é a 
geração daqueles que buscam, 

daqueles que buscam a tua face, ó 
Deus de Jacó. (Selá) 

7 - Levantai, ó portas, as vossas 
cabeças; levantai-vos, ó entradas 
eternas, e entrará o Rei da Glória.  
8 - Quem é este Rei da Glória? O 

Senhor forte e poderoso, o Senhor 
poderoso na guerra. 9 - Levantai, ó 

portas, as vossas cabeças; levantai-
vos, ó entradas eternas, e entrará o 

Rei da Glória. 10 - Quem é este Rei da 
Glória? O Senhor dos Exércitos; ele é 

o Rei da Glória. (Selá) 
 

 

     Comentando o Breve Catecismo de Westminster 
PERGUNTA 12. Que ato especial de 
providência exerceu Deus para com o 
homem no estado em que ele foi criado? R. 
Quando Deus criou o homem, fez com ele 
um pacto de vida, com a condição de 
perfeita obediência: proibindo-lhe comer 
da árvore da ciência do bem e do mal, sob 
pena de morte. Ref. Gl 3.12; Gn 2.17. 
Nosso Comentário: Deus criou o homem a 
sua imagem e semelhança, macho e fêmea 
o  criou. Deus preparou para o casal um 
jardim paradisíaco e o colocou nele para  
cultivar e o guardar. Deus colocou no 
jardim à disposição do casal tudo que 
existia nele, exceto o fruto de uma árvore 
identificada pelo próprio Deus como a 
arvore do conhecimento do bem e do mal. 
Disse Deus ao casal poderia comer de todos 
os frutos das arvores do jardim do Éden, 
exceto do fruto da arvore do conhecimento 
do bem e mal porque, disse Deus, de uma 
maneira bem clara, que se isso acontecesse 
o homem morreria. A vida e a morte do 
homem estavam condicionadas, a partir 
daquele momento à obediência do homem 
ao mandamento divino.  Esse foi o teste 
que Deus fez com o homem para saber se 
ele o amava, mas do qualquer outra coisa, 
se o obedeceria ou não.  Esse teste era um 
pacto de vida ou morte com o homem. Se 
ele obedecesse viveria para sempre, mas 
também se desobedecesse traria sobre si, 
sobre sua mulher e sobre os seus 
descendentes a terrível sentença de morte 
como punição pelo pecado. A morte, que é 
uma separação,  nas suas dimensões 
espiritual, física e eterna, entraria no 
cenário humano se a desobediência se 
concretizasse, o que de fato, infelizmente, 

aconteceu.             Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

ADORARTE (13,14/07): ontem começou a  
programação especial do DLOV (Departamento de 
Louvor) para toda a Igreja, que é o 3º ADORARTE. 
Esteve conosco ministrando a Palavra de Deus a 
Missionária Socorro Telles, e hoje pela manhã e à noite 
teremos a continuidade do ADORARTE. 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): nos 
próximos sábado e domingo teremos a nossa EBF.  
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. 
A taxa de inscrição por criança é de R$ 10,00. 
Prestigiem!  
DIA DA MULHER CONGREGACIONAL: hoje à noite 
iremos, aproveitando a programação do ADORARTE, 
celebrar ao Senhor pelo Dia da Mulher Congregacional. 
A data denominacional é 11 de julho, mas por questões 
de programação da Igreja iremos fazer isto no culto da 
noite. Aproveitando o ensejo, parabenizamos a todas as 
de nossa Igreja por esse Dia. Deus as abençoe, em 
nome do Senhor Jesus. Prestigiem! 
ANIVERSÁRIO DO CORAL (28/07/19): na data 
identificada, iremos comemorar o aniversário do Coral 
Filhos do Rei, de nossa Igreja. Nesse dia, o Coral 

apresentará uma programação especial. 


