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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 – 23/06/19   

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,  
enfocaremos a expressão “As coisas santas não 
deis aos cães” Mt 7.6. O que são as coisas 
santas? Essas coisas são as coisas de Deus, do 
Seu reino. Sabemos pelas Bíblia Sagrada que 
Deus, graciosamente, se revelou a Si mesmo 
até aonde quis revelar o Ser, o Seu caráter, os 
Seus atributos e, sobretudo, a Sua vontade. 
Além disso, Deus revelou o Seu programa 
redentor o qual fala sobre a queda do homem 
por causa do pecado e a Sua provisão graciosa, 
através do Seu Filho Jesus Cristo, para 
restaurar a comunhão do homem com quem o 
criou. Todo o conjunto de coisas atreladas a 
esse programa são as coisas santas, porque 
provém de um Deus santo e verdadeiro. Quem 
são os cães a quem essas coisas não devem ser 
dadas? Deus ordenou que o programa 
redentor fosse proclamado por todo o mundo 
e a toda a criatura. Quem crê nesse programa, 
são os eleitos de Deus. Os réprobos quando à 
fé, são aquelas pessoas que rejeitam o convite 
de Cristo e não O aceitam como Salvador e 
Senhor de suas vidas. O cristão não deve 
perder tempo com essas pessoas, pois elas 
rejeitaram a oferta divina para salvá-los. Jesus 
disse, quando comissionou os discípulos, que 
aquelas cidades que os rejeitassem, eles 
lançassem o pó de suas alparcas em 
testemunho contra elas.     Pr. Eudes Lopes    
      

     

     

          
                    
    ESCALA DE OBREIROS (JUNHO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
23 – Pr. Eudes; 30 - Pr. Waldemar  

CULTO DEVOCIONAL 

23 – Altino; 30 – Laércia  
                         MOCIDADE (SÁB) 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
26 -  Dc. Euclides  

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
26 - Sérgio Sebastião 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

23 – Dc. Bonifácio; 30 – Pr. Jedaías 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

23 – Pb. Saul; 30 – Esdras 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

30 – Asp. Pb. Fco  

IEC/MANAÍRA – 23,30 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

25 – Pr. Jedaías  
ESCALA DLOV (SEDE) 

23 -  Getsêmani/Ebenézer 
30 – Getsêmani/Bandinha 

ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite – Euclides/Marçal  
Terça-feira – Murilo 

Servi ao Senhor com alegria. 
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS 

06 e 07/07/19 
 

13,14/07 – ADORARTE 

Programação especial do DLOV 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

 CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUN/JUL) 
29 – Chá de Bebê parente Pb. Genison; 29 – 
Intercâmbio DHEC; 30 – Feijoada DLOV. 

06,07/07 – EBF; 13,14 – ADORARTE; 14 – Dia 
da Mulher Congregacional (11); 20 – Evento 
SEMI na praça do Geisel; 21 – Intercambio 
DAUC Distrital; 27 – Intercambio DHEC; 28 – 
Aniversário do Coral da Igreja.  
       ANIVERSARIANTES DE JUNHO 
02-Myllena Araújo; 02-Davi da Silva; 04-
Lucyan Soares; 06-Gizelda Maria; 08-Isvonete 
da Silva (Rota do Sol); 09-Stefanie Giulyane; 
10-Mª das Graças Maciel; 13-Catiana Cabral; 
15-Janiele Andrade; 17-Silvânia Camilo; 17-
Jair Costa (J. Américo); 18-Emília Lopes (E. 
Sátiro); 19-Enoque Monteiro; 20-Djanilson 
Rodrigues; 23-Pb. Valdenor Torres; 26-Carlos 
Antônio; 27-Kristofer Silva; 30-Edméia Brito; 
30-Pr. Walter Bezerra e 30-Laércia Jamilly. 
 

PROGRAMAÇÃO EXTRA CALENDÁRIO 
 DE EVENTOS 3IEC/JPA 2019: 

29/06 – CHÁ BEBÊ NETO GENISON 

03/08 – CHÁ DE MISSÕES (DOM/ALIANÇA) 
17/08 – CHA DE BEBÊ MAYANA 

30/11 – CASAMENTO DE MICHEL/SARA 

ATENÇÃO (1): Quem precisar das instalações da 
Igreja, favor combinar com o Pastor Eudes; 

ATENÇÃO (2): Pedimos não solicitar 
empréstimo bens da Igreja para uso de outras 

instituições ou de pessoas fora do seu circuito; 
ATENÇÃO (3): Dos bens da Igreja, somente 

serão emprestados mesas e cadeiras sem braços. 
O atendimento será feito de acordo com a 
disponibilidade e por ordem de solicitação. 

 
 

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 19 

    A excelência da criação e suas leis, 
      assim como da palavra de Deus 

    Salmo de Davi para o cantor-mor 
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! 
 

 

 

     Comentando o Breve Catecismo de Westminster 
PERGUNTA 9. Qual é a obra da criação? R. 
A obra da criação é aquela pela qual, Deus 
fez todas as coisas do nada, no espaço de 
seis dias, e tudo muito bem. Ref. Gn 1; Hb 
11.3; Sl 33.9; Gn 1.31. Nosso Comentário: A 
Bíblia Sagrada revela que Deus criou, 
através de Cristo, todas as coisas visíveis e 
as invisíveis. Nada que existe, existe por 
acaso, mas tudo foi criado pelo Deus vivo e 
verdadeiro. “porque nele foram criadas 
todas as coisas que há nos céus e na terra, 
visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam 
dominações, sejam principados, sejam 
potestades; tudo foi criado por ele e para 
ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas 
as coisas subsistem por ele” Cl 1.16,17. A 
criação material foi criada em seis dias, 
conforme relato de Gênesis nos capítulos 1 
e 2. Deus criou todas as coisas do nada, 
com a palavra do Seu poder.  “Pela fé, 
entendemos que os mundos, pela palavra 
de Deus, foram criados; de maneira que 
aquilo que se vê não foi feito do que é 
aparente” Hb 11.3. Ao terminar a obra da 
criação material, diz-nos a Bíblia, que tudo 
o que Deus fez foi bem feito. “E viu Deus 
tudo quanto tinha feito, e eis que era muito 
bom; e foi a tarde e a manhã: o dia sexto” 
Gn 1.31. Os dias em que as coisas foram 
criadas foram dias de 24 horas como nós o 
conhecemos, e não eras glaciais como 
dizem alguns. Observe que o texto sagrado 
diz que, após a criação de coisas num 
determinado dia, é usada a expressão que 
revela isso: “Foi a tarde e a manhã”, o dia 
primeiro,... o dia segundo..., o dia sexto. 
A pergunta e a resposta do Breve 
Catecismo nos remete a grandiosa obra 
criadora feita pelo Deus Todo-Poderoso, 
Sábio, Senhor do universo. Pr. Eudes Lopes                                 
  
 

CLASSE PREPARAÇÃO AO BATISMO: começou 
no domingo passado a Classe de Preparação ao 
Batismo sob a liderança do Dr. Altino. Essa classe 
tem sete alunos. O material utilizado é uma apostila 
preparada pelo Pastor da Igreja, que contém doze 
estudos seriados enfocando os temas básicos da fé 
cristã. Se Deus permitir, os batismos serão 
realizados na manhã do domingo do aniversário da 
Igreja (15/09). 
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS (06,07/07/19): na 
data identificada, teremos a Escola Bíblica de Férias 
(EBF) para a nossa criançada. Teremos uma 
programação especial no sábado à tarde e no 
domingo pela manhã e a noite, culminando com uma 
breve apresentação no culto vespertino. Procure o 
quando antes a diretoria do DINF e informe a 
presença de seu filho ou neto. A taxa de inscrição 
por criança é de R$ 10,00. Maiores informações 
serão dadas pela diretoria do DINF (Departamento 
Infantil) hoje à noite no culto. 
FEIJOADA (30/06/19): no próximo domingo o DLOV 
estará promovendo uma feijoada nas instalações da 
Igreja para angariar recursos, a fim de ajudar nas 
despesas do 2º ADORARTE, que será realizado nos 
dias 14 e 15/07/19. Aproveitemos esse evento para 
almoçarmos juntos na Igreja, e nos confraternizamos 
na presença do Senhor. 
ADORARTE (14,15/07): nesses dias identificados, 
teremos uma programação especial do DLOV 
(Departamento de Louvor) para toda a Igreja, que é 
o 2º 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 2º ADORARTE será 
“Santidade e Adoração na Edificação da Igreja”.  
Prestigiem! 


