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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  –  08/12/19   

Comentando Atos dos Apóstolos 
                O defesa de Estevão (At 7.1-53) 
Diante do tribunal judaico, Estevão quando interrogado 
pelo sumo sacerdote israelita fez a sua defesa, e nessa 
defesa faz uma digressão da história do povo de Deus 
a partir do seu fundador Abraão. Depois ele faz menção 
aos patriarcas detendo-se um pouco no relato sobre 
José e a provisão que Deus fizera para a família 
patriarcal quando da terrível fome que se abateu pelo 
mundo de então. Em seguida Estevão, na sua 
digressão, enfatiza a vida de Moisés e os seus feitos no 
meio do povo de Deus, inclusive do fracasso de Israel 
em adorar o bezerro de ouro. Seguindo as Escrituras 
no seu relato histórico chega ao rei Davi, que tinha a 
pretensão de construir um santuário para Deus em 
Jerusalém, o que foi feito por Salomão seu filho. Em 
seguida, Estevão questiona a exclusividade do templo 
em Jerusalém como o lugar de adoração a Deus. “mas 
o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de 
homens, como diz o profeta: O céu é o meu trono, e a 
terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, 
diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? 
Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas?” 
At 7.48-50. Depois Estevão passa de acusado para 
acusador, chamando a liderança religiosa de Israel de 
homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de 
ouvidos, e de sempre resistirem ao Espirito Santo de 
Deus como fizeram os seus pais, quando não deram 
ouvido a voz profética de Deus em Israel, quando 
esses profetas anunciavam a vinda do justo (o 
Messias). Por fim Estevão os acusa de terem traído e 
assassinado o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus 
Cristo.                              Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

                                      

  ESCALA DE OBREIROS (DEZEMBRO) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
08 – Pr. Jedaías; 15 – Dc. Josias;  

22 – Pb. Fabiano; 24 – Miss. Liliane;  
29 – Sem. Altino; 31 – Pr. Walter 

CULTO DEVOCIONAL 
15 – Fca. Angelita; 

22 – Altino; 29 – Laércia 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

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

CONG. ROTA DO SOL (DOM 
08 – Pr. Waldemar; 15 – Pb. Silas; 

 22 – Dc. Bonifácio; 29 – Pr. Jedaías 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

08–Sem. Altino; 15–Pb. Fabiano;  
22 –Pb. Silas; 29– Pb. Saul 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
08 – Pb. C. Alberto; 15 – Pb. Franklin;  
22 – Pb. Francisco; 29 – Pb. Emanuel 

 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
            10–Pr. Waldemar;17–Ev. Davi 

 

ESCALA DLOV (SEDE) 
08 - Getsêmani/Ebenézer 
15 – Getsêmani/Ebenézer 

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

31 - Getsêmani/Ebenézer 
 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje: Bruno/Marçal  

Ter – Euclides 
“Servi ao Senhor com alegria”  

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
        

 
 
 
 
 
 

 

 
   
              CALENDÁRIO DE EVENTOS (DEZ) 
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).    
                                 
                                 #########   
 

DIA DA BÍBLIA 
Hoje, segundo domingo de dezembro, as Igrejas 
Evangélicas celebram ao Senhor pelo Dia da Bíblia. 
Teremos uma programação especial pela manhã, a 
partir das 09h, onde a temática do culto versará 
sobre a Bíblia Sagrada. A ministração da Palavra de 
Deus ficará a cargo do Pastor da Igreja. A direção 
do culto é de responsabilidade do Diácono José 
Gentil, superintende da EBD. Prestigiem! 
        

      

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 19 

             A excelência da criação e suas leis,  
              assim como da Palavra de Deus  
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 33. Que é justificação? R. Justificação é 
um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa 
todos os nossos pecados, e nos aceita como justos 
diante de Si, somente por causa da justiça de Cristo a 
nós imputada, e recebida só pela fé. Ref. Ef 1.7; 2Co 
5.21; Rm 4.6; 5.18; Gl 2.16. Nosso Comentário: na 
resposta à pergunta anterior do Breve Catecismo, são 
identificadas algumas das bênçãos que acompanham a 
vida daquela pessoa eficazmente chamada pelo 
Espirito Santo para pertencer a Cristo, dentre elas a 
benção da justificação. A justificação é um livre ato da 
graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os pecados 
da pessoa que crê em Cristo, e a aceita como justo 
diante de Si, graças a justiça de Cristo conseguida na 
cruz, que é imputada ao pecador. “o qual (Jesus Cristo) 
por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para 
nossa justificação” Rm 4.25. Ainda escrevendo aos 
Romanos Paulo disse que o crente em Cristo foi 
justificado pela fé. “Sendo, pois, justificados pela fé, 
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo” 
Rm 5.1. Adão quando pecou atraiu sobre si e sobre a 
sua descendência a culpa pelo pecado cometido, bem 
como a corrupção da natureza humana. O homem já 
nasce morto em delitos e pecados e afastado de Deus. 
É considerado, portanto, um injusto, um ímpio. O 
sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em favor do 
pecador satisfez plenamente a justiça divina ultrajada 
pelo pecado do homem. Quando Cristo morreu e 
ressuscitou, levando a culpa do homem, Ele, Cristo, 
tornou-se o justificador do seu povo diante de Deus. Os 
méritos conquistados por Cristo na cruz são imputados 
ao pecador que, arrependido, crê nele, justificando-o 
diante de Deus. “sendo justificados gratuitamente pela 
sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao 
qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu 
sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão 
dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de 
Deus; para demonstração da sua justiça neste tempo 
presente, para que ele seja justo e justificador daquele 
que tem fé em Jesus” Rm 3.24-26.                                                     
Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

ELEIÇÃO DE OFICIAIS: hoje, logo após o culto da 
noite, que se encerrará as 19.15h, 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.  
SOLDADOS DE CRISTO: o Presb. Franklin José, 
responsável pelo mais novo empreendimento da Igreja 
– Grupo Soldados de Cristo, convida os juniores e 
adolescentes, a partir de 10 anos de idade, para 
participarem desse projeto.  As inscrições começarão 
no próximo 09/12 e poderão ser feitas com as irmãs 
Laércia e Christyanne. Os ensaios começarão no 
segundo sábado de 2020 (11/01), no horário de 14h as 
16h. Pedimos aos pais e avós que incentivem aos seus 
filhos e netos a participarem desse projeto.  
REUNIÃO CONSELHO DA IGREJA: os Pastores e 
Presbíteros bem como o representante do Diaconato 
se reunirão na próxima quinta-feira, a partir das 
19.30h, para a apreciação das diretorias da Igreja que 
já foram definidas, bem como para confeccionar as 
restantes. 
CULTO NA CASA DE ANTONIA: na próxima sexta-
feira, dia 13/12, a partir das 19.30h, estaremos na casa 
da irmã Antônia para realizar um culto de gratidão a 
Deus, culto esse oferecido todos os anos por Antônia. 
A direção do trabalho é de responsabilidade da SEMI, 
e o pregador será o Presb. Fabiano Almeida.  
               VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 


