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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 – 26/05/19 
  

Comentando o Sermão do Monte 
O Cumprimento da Lei e dos Profetas (Mt 5.17-48) 

Nessa longa seção, o Senhor Jesus fala sobre a Lei 
Mosaica, na parte atinente à Lei Moral (as outras partes 
são: a lei civil e a lei cerimonial), e sua validade para o 
homem em todos os tempos. Ele mesmo declarou que 
não veio mudar a Lei e sim cumpri-la. Nessa fala, o 
Senhor Jesus menciona alguns mandamentos do  
Decálogo e os reinterpreta dando-lhes a devida dimensão, 
bem como a outros mandamentos ligados à moralidade e 
aos bons costumes. O Senhor amplifica o significado de 
“não matarás” e de “não adulterarás”, dizendo que ambos 
começam com a intenção no coração do homem, ou seja, 
só a intenção mesmo sem o ato ser concretizado já é 
pecado diante de Deus; fala sobre o divórcio e apresenta 
a única razão que o torna possível, que é a infidelidade 
conjugal por um dos cônjuges. (Mais tarde o Espirito 
Santo usando Paulo amplifica essa abertura para aqueles 
casos que envolvam a fé cristã – 1 Co 7.12-16). Fala 
ainda o Senhor sobre juramento, da seriedade dele diante 
de Deus; fala também sobre o ditado olho por olho, dente 
por dente, desautorizando a sua aplicação num contexto 
evangélico. Nesse assunto, o Senhor reforça o 
mandamento de amarmos até os nossos próprios 
inimigos, citando o mandamento, e a sua ordem para 
aqueles que amam a Deus: “Ouvistes que foi dito: Amarás 
o teu próximo, e aborrecerás o teu inimigo. Eu porém vos 
digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos 
maldizem, fazei bem aos que odeiam e orai pelos vos 
maltratam e vos perseguem”. Termina o Senhor essa 
seção falando sobre a perfeição divina, que é o padrão de 
vida para os seus seguidores. “Sede vós perfeitos, como é 
perfeito o vosso Pai que está nos céus”.  

Pr. Eudes Lopes Cavalcanti    
      

     

          
                    
       ESCALA DE OBREIROS (JUNHO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
02 – Pr. Eudes; 09 – Pr. Walter; 16 – Miss. 

Liliane; 23 – Pr. Eudes; 30 - Pr. Waldemar  

CULTO DEVOCIONAL 
02 – Jaciara; 09 – Dc. Bruno;  

16 – Asp. Pb. Fco; 23 – Laércia; 30 – Altino  
                         MOCIDADE (SÁB) 
              08 – Ev. Davi; 22 – Pr. Jedaías 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
05 – Marlene; 12 – Dc. Sérgio Sebastião;  

19 - Esdras; 26 -  Dc. Marconi  
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

05,12 – Bosco; 19,26 - Sérgio Sebastião 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
02 – Pb. Emanuel; 09 - Pr. Jedaías; 16 – Pb. 
Silas; 23 – Dc. Bonifácio; 30 – Pr. Jedaías 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
02 – Pr. Walter; 09 – Pb. Saul; 16 – Esdras;  

23 – Pb. Saul; 30 – Esdras 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
02 – Pr. Waldemar; 09 – Altino; 16 – Pb. 

C.Alberto; 23 – Asp. Pb. Fco; 30 – Pr. Waldemar 
IEC/MANAÍRA – 02,09,16,23,30 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

04 – Pr. Eudes; 11- Dc. Fabiano;  
18 – Dc. Josias; 25 – Pr. Jedaías  

ESCALA DLOV (SEDE) 
02 – Coral/Getsêmani 

09 – Bandinha/Getsêmani 

16 – Coral/Getsêmani 
23 -  Getsêmani/Ebenézer 
30 – Getsêmani/Bandinha 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite – Gentil/Marconi 

Terça-feira – Euclides 

Servi ao Senhor com alegria. 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

 CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAI/JUN) 
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 JUNHO 
02-Myllena Araújo; 02-Davi da Silva; 04-
Lucyan Soares; 06-Gizelda Maria; 08-
Isvonete da Silva; 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. 

DIA DO OFICIAL CONGREGACIONAL  
(2º DOMINGO DE JUNHO) 

Pregador: Pr. Walter Moura 

Tema: Chamados para Servir 
Lema: “... sede fervorosos no espírito,  

servindo ao Senhor”. Rm 12.11 
XXXXXXXX 

MÊS DO LAR (ÚLTIMO CULTO) 

PRÓXIMA SEXTA-FEIRA 
Casa Asp. Pb. Francisco 

 
 

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 27 
 

Confiança em Deus e anelo pela sua presença 
  

1 - O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem 

temerei? O Senhor é a força da minha vida; de quem me 

recearei? 2 - Quando os malvados, meus adversários e 

meus inimigos, investiram contra mim, para comerem 

as minhas carnes, tropeçaram e caíram. 3 - Ainda que 

um exército me cercasse, o meu coração não temeria; 

ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele 

confiaria. 

4 - Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que possa 

morar na Casa do Senhor todos os dias da minha vida, 

para contemplar a formosura do Senhor e aprender no 

seu templo. 

5 - Porque no dia da adversidade me esconderá no seu 

pavilhão; no oculto do seu tabernáculo me esconderá; 

pôr-me-á sobre uma rocha. 6 - Também a minha cabeça 

será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao 

redor de mim; pelo que oferecerei sacrifício de júbilo 

no seu tabernáculo; cantarei, sim, cantarei louvores ao 

Senhor. 

7 - Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo; tem 

também piedade de mim e responde-me. 8 - Quando tu 

disseste: Buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: 

O teu rosto, Senhor, buscarei. 9 - Não escondas de mim 

a tua face e não rejeites ao teu servo com ira; tu foste a 

minha ajuda; não me deixes, nem me desampares, ó 

Deus da minha salvação. 10 - Porque, quando meu pai e 

minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. 

11 - Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela 

vereda direita, por causa dos que me andam espiando. 

12 - Não me entregues à vontade dos meus adversários, 

pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os 

que respiram crueldade. 

13 - Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os 

bens do Senhor na terra dos viventes. 14 - Espera no 

Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; 

espera, pois, no Senhor. 
        

 

    Comentando o Breve Catecismo de Westminster 
PERGUNTA 5. Há mais de um Deus? 
R. Há só um Deus, o Deus vivo e 
verdadeiro.  
Ref. Dt 6.4; 1Co 8.4; Jr 10.10; Jo 17.3. 
Nosso  Comentário: na quinta pergunta do 
Breve Catecismo nos é inquerido sobre  se 
existe mais de um Deus.  A resposta obvia é 
que só existe um Deus verdadeiro, e esse 
Deus é o Deus vivo.  As Sagradas Escrituras 
nos revelam a existência de um único Deus 
vivo e verdadeiro, criador de todas as 
coisas e senhor absoluto dos céus e da 
terra. Esse Deus é chamado no Antigo 
Testamento El, Adonai, Yavé e no Novo 
Testamento de Théo, Pater, Kyrius. Ele é 
conhecido pelos seus atributos 
(características distintivas do ser de Deus) 
naturais e Morais. Os atributos naturais 
mais conhecidos são: Onipotência, 
Onisciência e Onipresença. No primeiro 
grupo Ele é conhecido por ser todo-
poderoso, possuidor de todo o poder, todo 
o conhecimento, e também por estar em 
todos os lugares do seu domínio ao mesmo 
tempo. Os atributos morais são santidade, 
justiça, verdade e amor. Nesse grupo Deus 
é revelado como perfeito em santidade, 
justo em todos os seus atos, verdadeiro no 
que revelou, e amoroso no tratamento com 
a sua criação, especialmente com o homem 
que foi criado por Ele a sua imagem e 
semelhança. Infelizmente, apesar da 
revelação inicial de Deus através da 
natureza, o ser humano depois do pecado, 
sem atentar para o propósito dessa 
revelação, que é revelar que existe um 
único Deus verdadeiro, todo-poderoso, que 
deve ser temido e adorado, o homem tem 
criado outros deuses e diante desses falsos 
deuses tem se prostrado.   Pr. Eudes Lopes. 

 

MÊS DO LAR: Sexta-feira passada, tivemos a 
continuidade dos cultos do Mês do Lar. O 

penúltimo culto do Mês do Lar nas sextas-feiras 
foi realizado na casa do Pb. Valdenor Torres. 
Hoje pela manhã teremos o último culto 
publico do Mês do Lar realizado no nosso 
santuário. Estaremos recebendo a visita do Pr. 

Leonardo Félix, Pastor Titular da II IEC/JPA 
(Bairro dos Novais). A Bandinha da Igreja e o 
Conjunto Getsêmani participarão do culto 
louvando a Deus. O último culto do Mês do Lar 
nas residências será realizado na casa do Asp. 

Pb. Francisco. A programação desse culto será 
colocada no grupo de Whatsapp da Igreja.   
DIA DA MISSIONÁRIA: apesar de não termos 
em nossa Igreja nenhuma missionária 
consagrada pela nossa Denominação (Aliança 
das Igrejas Evangélicas Congregacionais do 

Brasil), mesmo assim queremos parabenizar as 
missionárias da ALIANÇA pelo seu dia. Aqui em 
nossa Igreja temos algumas irmãs que 
concluíram cursos teológicos que poderiam ser 
encaminhada pela Igreja para esse ministério, 

mas infelizmente não temos condições 
financeiras para arcar com os compromissos 
determinados pela ALIANÇA.  Se Deus permitir, 
a irmã Liliane Liger, esposa do Pr. Jedaías, 
deverá se submeter à prova exigida pela nossa 

Denominação. O estudo que ela está fazendo 
nas quintas-feiras pela manhã em nossa Igreja 
se presta para a intenção de nossa irmã. É 
público e notório que Liliane tem perfil para 
esse ministério, que já o exerce mesmo sem a 

consagração.  
JANTAR DOS NAMORADOS (08/06): no nosso 
Calendário de Eventos está previsto um jantar 
dos namorados para o próximo dia 08/06 
(Sábado). Apesar do titulo do evento, o jantar é 

também para casais (eternos namorados). O 
valor da taxa para o casal é de R$ 70,00. Os 
irmãos que vão participar desse evento devem 
procurar o quanto antes os lideres do 
Departamento de Casais da Igreja (Pr.Walter/ 
Pr. Waldemar/Pr. Jedaías/Pb. Evandro) para 

assegurar a sua vaga. Prestigiem! 

 


