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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 – 28/04/19 
  

                  Focando a Doutrina Cristã 
 

Escatologia - O Estado Eterno (III) 

O livro de Apocalipse (21.1-4) nos revela esse 
estado paradisíaco da seguinte maneira: “E vi um 
novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro 
céu e a primeira terra passaram, e o mar já não 
existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova 
Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada 
como uma esposa ataviada para o seu marido. E 
ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o 
tabernáculo de Deus com os homens, pois com 
eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo 
Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus 
limpará de seus olhos toda a lágrima; e não 
haverá mais morte, nem prato, nem clamor, nem 
dor; porque já as primeiras coisas são passadas”.  
Para concluirmos, descrevemos abaixo a situação 
dos homens e anjos nesse estado por vir: 
. O Estado Eterno dos Salvos - Os crentes com seus 
corpos glorificados estarão para sempre com o 
Senhor (1 Ts 4.17), gozando plenamente da 
beatitude eterna prometida pelo Evangelho, 
daquelas coisas preparadas por Deus para eles 
antes da fundação do mundo (1 Co 2.9).   
. O Estado Eterno dos Perdidos – Os descrentes 
com corpos especiais  padecerão eterna perdição, 
ante a face do Senhor e da glória do seu poder – 
(2 Ts 1.9).  
. O Estado Eterno dos Anjos Maus - A Bíblia diz 
que após o julgamento final, o Diabo e seus anjos 
serão lançados no inferno quando, junto com os 
ímpios, e serão atormentados para todo o sempre 
(Ap 20.10).           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 – Pr. Jedaías; 12 – Pb. Silas;  

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) 
01/05 – Dia do Jovem Congregacional; 
04,11,18,26(M) – Mês do Lar; 12 – Dia das Mães; 
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 46  
             

              A fé perfeita em Deus 
1 - Deus é o nosso refúgio e fortaleza, 
socorro bem presente na angústia.  
2 - Pelo que não temeremos, ainda que a 
terra se mude, e ainda que os montes se 
transportem para o meio dos mares. 3 - 
Ainda que as águas rujam e se 
perturbem, ainda que os montes se 
abalem pela sua braveza. (Selá) 
4 - Há um rio cujas correntes alegram a 
cidade de Deus, o santuário das moradas 
do Altíssimo. 5 - Deus está no meio dela; 
não será abalada; Deus a ajudará ao 
romper da manhã. 6 - As nações se 
embraveceram; os reinos se moveram; 
ele levantou a sua voz e a terra se 
derreteu. 7 - O Senhor dos Exércitos está 
conosco; o Deus de Jacó é o nosso 
refúgio. (Selá) 
8 - Vinde, contemplai as obras do 
Senhor; que desolações tem feito na 
terra! 9 - Ele faz cessar as guerras até ao 
fim da terra; quebra o arco e corta a 
lança; queima os carros no fogo.  
10 - Aquietai-vos e sabei que eu sou 
Deus; serei exaltado entre as nações; 
serei exaltado sobre a terra. 11 - O 
Senhor dos Exércitos está conosco; o 
Deus de Jacó é o nosso refúgio. (Selá) 
 

########### 
 

DIA DAS MÃES – 12/05 
CULTO E JANTAR 

 
PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL 

WEB TV CONGREGACIONAL JP 

 

     

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER            
   O Breve Catecismo de Westminster é um dos 
documentos da fé reformada, juntamente com o 
Catecismo Maior, a Confissão de Fé e o Diretório do Culto. 
Esses documentos que nortearam a vida das Igrejas a 
partir do século XVII são joias preciosíssimas que contém 
toda a doutrina cristã de forma encadeada, utilizando 
apenas as Sagradas Escrituras como fonte de sua 
elaboração. Tratando-se do Breve Catecismo o mesmo foi 
elaborado visando à instrução básica para os noviços na 
fé. É nossa intenção publicar nesta página do boletim o 
Catecismo Menor fazendo um breve comentário sobre a 
pergunta elaborada e a resposta dada. Assim sendo, 
vejamos a primeira pergunta do Breve Catecismo: 
Pergunta 01: Qual é o fim principal do homem? 
Resposta: O fim principal do homem é glorificar a 
Deus (Rm 11.36; I Co 10.31), e gozá-lo para sempre (Sl 
73.24-26; Jo 17.22,24). 
Nosso Comentário: Deus criou o homem à sua imagem e 
semelhança com duas finalidades precípuas: Uma, para a 
Sua própria glória; e a outra para que essa criatura 
pudesse gozar tudo de bom preparado por Deus para ela. 
“a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que 
criei para minha glória; eu os formei, sim, eu os fiz” Is 43.7. 
O pecado ao entrar no cenário humano deturpou a Imago 
Dei no homem, mas em Cristo ela é restaurada. Essa 
glorificação de Deus é feita pelo homem quando ele crê 
em Cristo e obedece aos Seus mandamentos. Quanto a 
gozar a Deus, essa expressão nos remete as bênçãos que 
Deus graciosamente destinou aqueles que creem no 
Evangelho. Alguém já disse que no coração do homem há 
um vazio tão grande que só Deus pode preencher. Pois 
bem, através do Evangelho de Cristo esse vazio é 
preenchido, pois o próprio Deus resolveu habitar pelo Seu 
Espirito no interior do crente, e aí começa esse gozo. “... 
Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem 
sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como 
diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E 
isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que 
nele cressem;...” Jo 7.37-39. Em Efésios 1.3 nos é dito 
que Deus já abençoou o Seu povo com toda sorte de 
bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.          
                                    Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

MÊS DO LAR: no mês de maio teremos 
trabalhos especiais comemorando o mês do lar 

nas sextas-feiras e nos sábados, exceto no 
sábado dia 25 que será no domingo pela 
manhã, devido ter uma programação já 
definida nesse dia, que é o Seminário de 
Evangelismo Infantil Criativo. Nas sextas-feiras 

o culto será nas residências dos irmãos da 
Igreja, de preferência naquelas casas em que as 
famílias ainda não estão todas integradas na 
Igreja. Os preletores dos cultos aos sábados 
serão convidados de outras igrejas: Pr. Alcemir 

Dantas (04/05), Pr. Sérgio Paulo (11/05), Pb. 
José de Arimatéia (18/05), e Pr. Leonardo Félix 
(26/05). Quanto aos das sextas-feiras serão os 
próprios obreiros da Igreja: Liliane Liger 
(03/05), Pr. Walter (10/05), Pr. Jedaías (17/05), 
Pr. Waldemar (24/05) e Sem. Altino (31/05). A 

temática desse mês será lares fortes, Igreja 
forte, baseada em Josué 24.15: “Eu e minha 
casa serviremos ao Senhor”. Queremos contar 
nos cultos no santuário com a presença dos 
conjuntos Ebenézer e Getsêmani e nas 

residências com a Bandinha. Prestigiem! 
ADIAMENTO ANIVERSÁRIO: por razões 
justificáveis, a direção do Ebenézer decidiu 
adiar as festividades de aniversario do 
Conjunto para uma data futura, a ser definida. 
 

ATENÇÃO PAIS E PESSOAS INTERESSADAS NO 

MINISTÉRIO INFANTIL vejam Seminário abaixo: 
 

  
 
 

 
 


