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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  –  01/12/19   

Comentando Atos dos Apóstolos 
                Estevão perante o Sinédrio (At 6.8-15) 
O texto em apreço enfoca o ministério do Diácono 
Estevão que se destacava no ministério da Palavra. 
Diz-nos também o texto que através de Estevão, Deus 
fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Em 
Jerusalém na época tinha uma sinagoga chamada de 
Sinagoga dos Libertos composta de judeus e prosélitos 
vindo da Cilicia, de Alexandria e de Cirene, os quais 
discutiam com Estevão, ou melhor, se opunham a ele, 
mas não conseguiam prevalecer contra ele, pois 
Estevão estava cheio do Espirito Santo e firmado na 
verdade da Palavra de Deus. Os opositores de Estevão 
não podendo vencê-lo através de argumentos, usaram 
de um expediente doloso que foi contratar testemunhas 
que depuseram contra ele. “Então, subornaram uns 
homens para que dissessem: Ouvimos-lhe proferir 
palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E 
excitaram o povo, os anciãos e os escribas; e, 
investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao 
conselho. Apresentaram falsas testemunhas, que 
diziam: Este homem não cessa de proferir palavras 
blasfemas contra este santo lugar e a lei; porque nós 
lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de 
destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés 
nos deu” At 6.11-14. A acusação contra Estevão diante 
do Sinédrio israelita foi que ouviram dizer que Jesus 
destruiria o templo de Jerusalém e mudaria o costume 
que Moisés lhes dera. O texto sagrado nos diz que os 
componentes do Sinédrio ao olharem para o rosto de 
Estevão viram que o mesmo brilhava como se fosse o 
rosto de um anjo de Deus.                             
                                      Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

                                      

  ESCALA DE OBREIROS (DEZEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

01 – Pr. Eudes; 08 – Pr. Jedaías; 15 – Dc. 
Josias; 22 – Pb. Fabiano; 24 – Miss. Liliane;  

29 – Sem. Altino; 31 – Pr. Walter 
CULTO DEVOCIONAL 

01 – Asp. Pb. Demétrio; 15 – Fca. Angelita; 
22 – Altino; 29 – Laércia 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
04 – Fca. Angelita; 11 – Wirlline;  

18 - Dc. Sérgio 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
04,11 – Bosco; 18 – Sérgio Sebastião 

CONG. ROTA DO SOL (DOM 
01 – Pr. Jedaías; 08 – Pr. Waldemar; 

15 – Pb. Silas; 22 – Dc. Bonifácio; 
29 – Pr. Jedaías 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
01– Pr. Walter; 08–Sem. Altino; 

15–Pb. Fabiano; 22 –Pb. Silas; 29– Pb. Saul 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

01 – Pr. Waldemar; 08 – Pb. C. Alberto;  
15 – Pb. Franklin; 22 – Pb. Francisco; 

29 – Pb. Emanuel 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

03–Pr.Eudes;10–Pr. Waldemar;17–Ev. Davi 
ESCALA DLOV (SEDE) 
01 – Getsêmani/Coral 

08 - Getsêmani/Ebenézer 
15 – Getsêmani/Ebenézer 

22 – Getsêmani/Q. Renovação 
24 – Getsêmani/Coral 
29 – Bandinha/Solos 

31 - Getsêmani/Ebenézer 
ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje: Makobi/Ednaldo  

Ter - Euclides 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
        

 
 
 
 
 
 

 

 
   
              CALENDÁRIO DE EVENTOS (DEZ) 
07 /12 (Tarde) – Reunião Planej. Distrital ALIANÇA; 
08 – Dia da Bíblia (Manhã); 08 (NOITE) – ELEIÇÃO 
DE OFICIAIS; 13 – Culto casa Antônia; 14 – Confrat. 
das Crianças; 14 – Confraternização do DHEC; 20 – 
Confecção Calendário 2020; 21 – Culto Natal Praça 
Geisel; 24 – Culto Natal da Igreja; 31 – Culto Final de 
Ano; 31 – Jantar Confraternização Igreja.  
             ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 
01-Carlos Alberto (Pb); 02- Kézya Lopes; 03-Mª Júlia 
(E. Sátiro); 03-Albiana Alves; 05-Fábio Lima; 05-Saullo 
Vinicius (E. Sátiro); 05-Débora Thamyres; 07-André 
Augusto; 07-Anna Júlia; 08-Mª da Conceição; 09-
Vanellya Bruna; 09-José Afonso (E. Sátiro); 10-Neusa 
de Moura; 12- Dc Edvando Bonifácio; 14-Mª Teodória; 
15-Mª Eliane; 20-Glaycideyse Moura; 21-Esdras 
Guimarães; 27-Cláudia de Oliveira; 27- Matheus Filho; 
28-Emanueli Ferreira; 29-Eliabe de Matos; 29-Jeane 
de Oliveira (E. Sátiro); 30-Barbara Edinalva (E. Sátiro); 
e 31-Cintia Alice (R. do Sol).    
                                 
                                 #########   
 

ELEIÇÃO DE OFICIAIS 
O culto no próximo domingo será realizado no 
horário das 18 às 19.15h. Após o culto teremos a 
assembleia especial da Igreja para eleição de 
oficiais, que se instalará as 19.30h. Todos os 
membros da Igreja devem se fazer presente para 
esse evento. Os candidatos serão eleitos se 
alcançarem 2/3 dos votos válidos na assembleia.  
        

      

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/
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LEITURA BÍBLICA – Sl 33 

 O júbilo do crente na contemplação das obras de Deus 
1 - Regozijai-vos no Senhor, vós, justos, pois aos retos 
convém o louvor. 2 - Louvai ao Senhor com harpa, 
cantai a ele com saltério de dez cordas. 3 - Cantai-lhe 
um cântico novo; tocai bem e com júbilo. 4 - Porque a 
palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são 
fiéis.  5 - Ele ama a justiça e o juízo; a terra está cheia 
da bondade do Senhor. 
6 - Pela palavra do Senhor foram feitos os céus; e todo 
o exército deles, pelo espírito da sua boca. 7 - Ele 
ajunta as águas do mar como num montão; põe os 
abismos em tesouros. 8 - Tema toda a terra ao Senhor; 
temam-no todos os moradores do mundo. 9 - Porque 
falou, e tudo se fez; mandou, e logo tudo apareceu. 
10 - O Senhor desfaz o conselho das nações; 
quebranta os intentos dos povos. 11 - O conselho do 
Senhor permanece para sempre; os intentos do seu 
coração, de geração em geração. 12 - Bem-aventurada 
é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele 
escolheu para a sua herança. 
13 - O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos 
os filhos dos homens; 14 - da sua morada contempla 
todos os moradores da terra. 15 - Ele é que forma o 
coração de todos eles, que contempla todas as suas 
obras. 16 - Não há rei que se salve com a grandeza de 
um exército, nem o homem valente se livra pela muita 
força. 17 - O cavalo é vão para a segurança; não livra 
ninguém com a sua grande força. 
18 - Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o 
temem, sobre os que esperam na sua misericórdia,  
19 - para livrar a sua alma da morte e para os conservar 
vivos na fome. 
20 - A nossa alma espera no Senhor; ele é o nosso 
auxílio e o nosso escudo. 21 - Pois nele se alegra o 
nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo 
nome. 22 - Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, 
como em ti esperamos. 
 

Comentando o Breve Catecismo de Westminster  
PERGUNTA 32. Que bênçãos gozam nesta vida 
aqueles que são eficazmente chamados? R. Aqueles 
que são eficazmente chamados, gozam, nesta vida, da 
justificação, adoção e santificação, e das diversas 
bênçãos que acompanham estas graças ou delas 
procedem. Ref. Rm 8.30; Ef 1.5; 1Co 1.30. Nosso 
Comentário: na pergunta 32 do Breve Catecismo a 
questão enfocada são as bênçãos espirituais que 
acompanham a fé em Cristo. Escrevendo aos efésios 
Paulo disse que Deus já abençoou o crente em Cristo 
com toda a sorte de bênçãos espirituais (Ef 1.3). Na 
sua 2ª carta, Pedro corrobora as palavras de Paulo, 
dizendo: “Visto como o seu divino poder nos deu tudo o 
que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento 
daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas 
quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas 
promessas, para que por elas fiqueis participantes da 
natureza divina, havendo escapado da corrupção, que, 
pela concupiscência, há no mundo” 2 Pe 1.3.4. 
Detalhando a questão, as bênçãos identificadas na 
pergunta são: justificação, adoção e santificação. Com 
a sua obra redentora realizada na cruz, Cristo 
proporciona para os crentes a benção da justificação, 
ou seja, o crente é declarado justo diante de Deus, 
como se nunca tivesse pecado. A segunda bênção é a 
adoção, ou seja, Deus graciosamente resolveu adotar 
como filhos, com todos os privilégios que o caso requer, 
aqueles que creram em Cristo e, por fim, a bênção da 
santificação, que envolve duas áreas: a santificação 
posicional e a santificação experimental, sendo a 
primeira no momento da conversão a Cristo, quando o 
crente foi purificado de todo o pecado e separado para 
uso exclusivo de Deus, e a outra, a experimental, que 
se dará ao longo da vida do cristão, na medida em vive 
aos pés do Senhor em oração e em constante contato 
com a Palavra de Deus, e no engajamento na obra do 
Senhor. O Espirito Santo usando esses meios de graça 
levará o crente a esse processo constante de 
santificação experimental. “Mas a vereda dos justos é 
como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até 
ser dia perfeito”. Pv 4.18    Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite em culto solene 
iremos celebrar a Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor é 
uma das maiores celebrações da Igreja, e é o segundo 
sacramento da Igreja, sendo o primeiro o batismo para os 
novos conversos. O Salvador ordenou que a sua Igreja 
se reunisse, regularmente, para essa celebração. “Fazei 
isto em memória de mim”. Assim sendo, subamos a casa 
do Senhor com um coração agradecido e participemos 
com alegria dessa celebração. 
SEMANA DE ORAÇÃO (02 A 06): D/P – Seg - Pb. 
Léo/Asp.Pb. Demétrio; Terça – Pr. Eudes/Pr. Eudes; Qua 
– Josefa Porfírio/Fca. Angelita; Qui – Adriana 
Meireles/Asp.Pb. Fabiano; Sex – Dc. Gentil/Pb. Silas. 
“Orai sem cessar”. 
CASAMENTO: casaram-se ontem a noite os jovens 
Michael e Sarah, ambos de nossa Igreja. A cerimônia foi 
oficiada pelo Pastor Eudes. Parabenizamos ao mais novo 
casal da Igreja e desejamos que Deus abençoe a esses 
dois jovens, e que eles possam glorificar a Deus nessa 
nova fase da vida, como esposo e esposa. 
ELEIÇÃO DE OFICIAIS: no próximo domingo à noite 
teremos a eleição de oficiais da Igreja. Os candidatos 
serão: um Presbítero (Francisco Martins) para a 
Congregação José Américo; um Diácono para a 
Congregação Ernani Sátiro (Afonso Silva); dois 
Presbíteros (Fabiano Almeida e Demétrio Albuquerque) e 
três Diáconos (Ednaldo Lopes, Makobi Medeiros e Sérgio 
Sebastião) para a Igreja sede. Além de atender 
necessidades das congregações, a eleição visa renovar o 
quadro de oficiais da Igreja, devido falecimento e velhice 
de oficiais, coisas naturais da vida. Esses irmãos, que 
estão na vigência de um período probatório, têm 
demonstrado que possuem dons de Deus para esses 
ofícios. O candidato ao diaconato na Cong. Ernani Sátiro 
tem o testemunho positivo do dirigente da mesma, Pb. 
Saul dos Santos.   
CONFECÇÃO DE DIRETORIAS PARA 2020: como 
estamos no último trimestre do ano, já é tempo das atuais 
diretorias pensarem nas equipes que irão compor as 
diversas diretorias da Igreja para o ano de 2020. Pedimos 
que a Igreja ore intensamente por esse assunto.  
       ELEIÇÃO DE OFICIAIS – DOMINGO À NOITE    


