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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 – 08/09/19   

Comentando Atos dos Apóstolos 
                     A Cura do Coxo (At 3.1-10) 
Depois do discurso de Pedro no Dia de Pentecostes e da 
ação poderosa do Espirito Santo, levando a conversão à 
Cristo quase três mil pessoas, e do relato como vivia a 
Igreja Primitiva, Lucas, autor de Atos dos Apóstolos, 
relata um episódio que aconteceu naqueles dias. Pedro e 
João quando subiam ao templo de Jerusalém, para a 
oração da hora nona, encontraram um coxo que 
costumeiramente se assentava junto a uma entrada do 
templo (Porta Formosa) para esmolar, e que pedia a eles 
que lhe dessem alguma coisa.  Pedro e João ordenaram 
que ele olhassem para eles, e Pedro lhe disse: “... Não 
tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em 
nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda”. 
Logo em seguida, aconteceu o que se segue: “E, 
tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus 
pés e tornozelos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em 
pé, e andou”. Em seguida, o homem curado entrou no 
templo saltando e louvando a Deus. O povo presente 
rompeu também em adoração a Deus, porque 
reconhecera que ele era o coxo que esmolava assentado 
próximo a Porta Formosa. Olhando o milagre realizado, é 
importante constatar que o mesmo foi uma clara obra 
divina, e que foi realizado em nome de Jesus Cristo. “Em 
nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda”. 
Um nome no oriente médio, na época, representava uma 
pessoa com todos os seus dons e atributos de era 
possuidora. O nome de Jesus é a grande credencial que 
a Igreja tem diante de Deus. Esse precioso nome está 
acima de todo o outro nome (Fp 2.9-11). O poder de 
Jesus é imenso, pois Ele é Deus. E ainda hoje esse poder 
é operante no mundo, pois Jesus Cristo é o mesmo, 

ontem, hoje e eternamente. Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

              
                    
    ESCALA DE OBREIROS (SETEMBRO) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
08 – Gideões;15–Pr. Eliezer Rosa;  
22– Pr. Waldemar; 29-  Dc. Josias 

CULTO DEVOCIONAL 
          22 – Dc. Fabiano; 29 -  Laércia 

                      MOCIDADE (SÁB) 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

11 – Dc. Sérgio;   
18 – Dc. Marconi; 25 – Wirlline 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
18 – Sérgio Sebastião; 11,25 -  Bosco 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
          08 – Pb. Emanuel;  

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

08 – Altino; 15 – Pb. Saul;  
22 – Pb. Silas; 29 -  Pb. Saul 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
08 – Pr. Waldemar;  

22 – Pb. C. Alberto; 29 – Altino  
IEC/MANAÍRA – 08,15,22,29 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
10 – Pr. Waldemar;  

17 – Asp. Pb. Fabiano; 24 -  Altino 
ESCALA DLOV (SEDE) 

08 – Getsêmani/Ebenézer;  
15 – Getsêmani/Pr. Eliezer Rosa 

22 – Getsêmani/Bandinha;  
29 – Getsêmani/Quarteto Renovação 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite – Bruno/Euclides  

Terça-Feira – Murilo 

Servi ao Senhor com alegria.  

 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
       

 
 
 
 
 
 

 
 

   
         

    CALENDÁRIO DE EVENTOS (SET/OUT) 
14,15 – Aniversário da Igreja (22 anos); 21 
– Avanço Missionário Cong. José Américo; 
21,22 – Aniversário Cong. José Américo. 
 05/10 – Palestra Casais; 06 – Dia do Pastor 
Congregacional (02); 12 – Dia das Crianças 
– CongregaBrink; 13 – Dia Nacional de 
Missões; 26 – Ação Social do DINF; 26 – 
Intercâmbio DHEC;  27 – Programação 
DERE (manhã) – Dia da Reforma; 27 – 
Aniversário DAUC.  
          ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO 
01-Claudeilsa Silva; 02-Ângela Maria; 02-
Vanessa Brito; 03-Mª Laura (neta/Célia); 03-
Pb. Evandro José; 03-Fábio e Fabrício (filhos 
de Fabiano); 05-Dc. Euclides Félix; 06- 
Nícolas Duarte (filho/Laércia); 07-Isabel 
Maria; 09-Pr. Samuel Medeiros; 10-Naíde 
Maria; 10-Mayana Burity; 11-Cícera Aurélia 
(E. Sátiro); 15-Elba Mª; 17-Joelson Martins; 
19-Giovanna Vasconcelos (neta/Zenaide); 
20-Leandro Lima; 21-Darliana Monteiro; 22-
Joana Wanderlange; 23-Edneide Carvalho; 
e 29-Iraci Souza. 
        PROGRAMAÇÃO EXTRA CALENDÁRIO 

DE EVENTOS 3IEC/JPA 2019 
       

08/09 – GIDEÕES INTERNACIONAIS 
04/10 – ANIVERSÁRIO DE SOPHIA 

05/10 – CHÁ DE MISSÕES (DOM/ALIANÇA) 
30/11 – CASAMENTO DE MICHAEL/SARA 

 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 
 
 

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 
 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 20. Deixou Deus todo o gênero 
humano perecer no estado de pecado e 
miséria? R. Tendo Deus, unicamente pela 
sua boa vontade desde toda a eternidade, 
escolhido alguns para a vida eterna, entrou 
com eles em um pacto de graça, para os 
livrar do estado de pecado e miséria, e 
trazer a um estado de salvação por meio de 
um Redentor. Ref. Ef 1.4; Tt 1.2; 3.4-7; Jo 
17.6. Nosso Comentário: Por ocasião da 
queda, o homem e os seus descendentes 
ficaram num estado de pecado e miséria, 
mas Deus graciosamente fez com eles um 
pacto de graça, através de nosso Senhor 
Jesus Cristo, pacto esse sinalizado com a 
promessa que da semente da mulher, 
nasceria aquele que esmagaria a cabeça da 
serpente (Gn 3.15). Esse pacto foi 
corroborado com a morte de animais, 
sangue foi derramado, vestes foram feitas 
da pele desses animais, tipificando o 
sacrifício do Cordeiro de Deus que seria 
imolado no futuro. Descobrimos, 
claramente, no Novo Testamento que 
essas pessoas que foram e serão 
contempladas nesse pacto de graça são 
objetos de uma escolha soberana de Deus 
para essa finalidade, isso na eternidade. 
“Como também nos elegeu nele antes da 
fundação do mundo, para que fôssemos 
santos e irrepreensíveis diante dele em 
caridade, e nos predestinou para filhos de 
adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, 
segundo o beneplácito de sua vontade, 
para louvor e glória da sua graça, pela qual 
nos fez agradáveis a si no Amado” Ef 1.4-6. 
O Senhor Jesus Cristo, o grande Redentor, 
o fiador desse pacto, com a sua morte 
expiatória na cruz do Calvário, libertou os 
eleitos do estado de pecado e miséria em 

que caíram.           Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

ASSEMBLEIA DA IGREJA: hoje pela manhã teremos 
um período devocional das 09 às 9.30h, seguindo-se 
uma assembleia de membros. Nessa assembleia, dentre 
outras coisas, serão apresentados relatório financeiro, os 
candidatos ao batismo e novos membros da Igreja.        
BATISMOS: os irmãos que fazem a Classe de 
Preparação ao Batismo, depois da entrevista com os 
presbíteros que ocorreu sexta-feira passada, serão 
batizados no próximo domingo pela manhã (15/09/19). 
GIDEÕES INTERNACIONAIS: hoje à noite estaremos 
recebendo a visita de um grupo de irmãos dos Gideões 
Internacionais. Eles irão dar relatório de suas atividades e 
ministrar a Palavra de Deus. Será também levantada 
uma oferta para os Gideões, visando ajudar na 
impressão de Novos Testamentos para distribuição 
juntos a hospitais, colégios, faculdades, hotéis, etc. 
CULTOS DE ANIVERSÁRIO DA IGREJA: iremos 
celebrar ao Senhor três cultos de aniversário dos vinte e 
dois anos de organização da III IEC/JPA. Teremos culto 
no sábado dia 14/09, a partir das 19.30h. Pregará nesse 
culto o Pastor Joelson Gomes da 1ª IEC/JPA. Os 
conjuntos Ebenézer e Getsêmani participarão do mesmo. 
No domingo pela manhã, a bandinha da Igreja e o 
Ebenézer participarão do culto. Pregará o Pr. Leonardo 
Félix, da 2ª IEC/JPA. Os batismos serão realizados 
nesse culto. No domingo à noite, o Pr. Eliezer Rosa e o 
Conjunto Getsêmani participarão do culto.                                    

       ANIVERSÁRIO DA IGREJA (14,15/09) 
PRELETORES: Pastores Joelson Gomes e 
Leonardo Félix (Congregacionais), e Pastor 
Eliezer Rosa (Assembleiano).  
TEMA: Relacionamento, o segredo de um 
viver cristão sadio.  
LEMA: “Revesti-vos, pois, como eleitos de 
Deus, santos e amados, de entranhas de 
misericórdia, de benignidade, humildade, 
mansidão, longanimidade, suportando-vos 
uns aos outros e perdoando-vos uns aos 
outros, se algum tiver queixa contra outro; 
assim como Cristo vos perdoou, assim fazei 

vós também”. Cl 3.12,13. 


