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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 – 11/08/19   

Comentando Atos dos Apóstolos 
A escolha de Matias (Atos 1.15-26) 

O Senhor Jesus, escolheu doze homens (Mc 3.13) a 
quem chamou de apóstolos (Lc 6.13), que significa 
enviado, para dar continuidade ao ministério de 
pregação do Evangelho e do ensino da Palavra de 
Deus. Dentre esses homens um O traiu (Judas 
Iscariotes) e se suicidou, abrindo uma laguna no colégio 
apostólico.  Com o episódio da vida de Judas 
cumpriram-se duas profecias de Davi sobre o assunto 
(Sl 69.25; 109.8). O texto de Atos nos revela que o 
apóstolo Pedro, o líder do grupo apostólico, levantou-se 
perante a Igreja, composta na ocasião por quase cento 
e vinte irmãos, e expôs o assunto comentando que a 
traição de Judas fazia parte do programa divino. 
“Varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura 
que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca 
de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a 
Jesus” At 1.16. Disse Pedro ainda que era necessário 
recompor o colégio apostólico, dando o perfil do homem 
que iria ocupar o lugar de Judas: “É necessário, pois, 
que, dos varões que conviveram conosco todo o tempo 
em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, 
começando desde o batismo de João até ao dia em que 
dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça 
conosco testemunha da sua ressurreição” At 1.21,22. A 
Igreja apresentou dois nomes: José, chamado 
Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Definidos os 
nomes a escolha foi feita por sorteio, depois de a Igreja 
orar a Deus pedindo a Sua direção, caindo a sorte 
sobre Matias, que ocupou o lugar deixado por Judas, e 
a partir dali foi contado como um dos apóstolos do 
Senhor Jesus.             Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

     

          
                    
     ESCALA DE OBREIROS (AGOSTO) 

 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
11 – Miss. Liliane;  

18 – SEMI (Pr. Evaldo); 25 – Pr. Walter 
CULTO DEVOCIONAL 

18 – DERE; 25 – Pb. José Diniz  
                      MOCIDADE (SÁB) 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
14 – Miss. Fca.Angelita; 21 – Esdras; 28 – 

Dc. Sérgio Sebastião  
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
14 -  Sérgio Sebastião; 21,28 -  Bosco 

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

18 – Pb. Silas; 25 – Pr. Waldemar  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

11 – Pb. Saul;  
18 – Esdras; 25 – Pb. Saul   

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
11 – Sem. Altino;  

18 – Pb.C. Alberto;25 – Asp. Pb. Francisco   
IEC/MANAÍRA – 04,11,18,25 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
13 – Dc. Fabiano;  

20 – Sem. Altino; 27 – Asp. Pb. Francisco 
ESCALA DLOV (SEDE) 

11 – Getsêmani/Ebenézer;  
18 – Getsêmani/Bandinha 

25 – Getsêmani/Ebenézer/Q. Renovação  
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite – Bruno/Euclides  
Terça-Feira – Murilo 

Servi ao Senhor com alegria.  

 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

  CALENDÁRIO DE EVENTOS (AGO/SET) 
15 – Aniv. da ALIANÇA na 3ª IEC/JPA; 17 – 
Avanço Missionário na Rota do Sol; 17,18 – 

Aniversário da Rota do Sol; 18 – Programação 
do DERE; 18 – Dia do Congregacionalismo 
(19); 18 – Culto de Missões; 18 – Oferta 
Missionária para ALIANÇA; 24 – Aniversário 
da ALIANÇA (Capela Betel); 31 – Intercambio 
DHEC; 31 – Intercâmbio DAUC. 01/09 – Dia 
Nacional do Seminarista; 07 – 2º Encontro 
Regional de Homens (ALIANÇA); 14,15 – 
Aniv. da Igreja (22 anos); 21 – Avanço 
Missionário Cong. José Américo; 21,22 – Aniv. 
Cong. José Américo.   
       ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 
04-Marlene Soares; 05-Mª Nazaré Silva; 05-Pb. 
Saul dos Santos (E. Sátiro); 11-Rosimayry Brito; 
12-Antônia de Lima; 14-Elizabete Gomes (E. 
Sátiro); 15-Severina Ferreira; 15-Paula 

Francinete; 16-Dc. Murilo Pedro; 18-Samara 
Filho; 20-Otília de Araújo; 20-Ednaldo Soares; 
21-Karina Ribeiro (E. Sátiro); 24- Pr. Jedaías 
Rodrigues; 24-Tânia (E. Sátiro); 24-Maria Lúcia 
( E. Sátiro;  26-Kayo Henrique (E. Sátiro); 29-
Mateus Henrique (E. Sátiro); 29-Josenildo Silva 

e 31-Makoby Lopes.  
 

   PROGRAMAÇÃO EXTRA CALENDÁRIO 
 DE EVENTOS 3IEC/JPA 2019 

          15/08 – ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA 
07/09 – CHA DE BEBÊ MAYANA 

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

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

 

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 57 
Davi acha socorro contra os seus 

inimigos e louva a Deus 
 1 - Tem misericórdia de mim, ó Deus, 

tem misericórdia de mim, porque a 

minha alma confia em ti; e à sombra das 
tuas asas me abrigo, até que passem as 

calamidades. 2 - Clamarei ao Deus 
Altíssimo, ao Deus que por mim tudo 

executa. 3 - Ele dos céus enviará seu 
auxílio e me salvará do desprezo 

daquele que procurava devorar-me 

(Selá). Deus enviará a sua misericórdia e 
a sua verdade. 

4 - A minha alma está entre leões, e eu 
estou entre aqueles que estão 

abrasados, filhos dos homens, cujos 
dentes são lanças e flechas, e cuja 

língua é espada afiada. 

5 - Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus; 
seja a tua glória sobre toda a terra. 

6 - Armaram uma rede aos meus passos, 
e a minha alma ficou abatida; cavaram 

uma cova diante de mim, mas foram 
eles que nela caíram. (Selá) 

7 - Preparado está o meu coração, ó 

Deus, preparado está o meu coração; 
cantarei e salmodiarei. 8 - Desperta, 

glória minha! Desperta, alaúde e harpa! 
Eu mesmo despertarei ao romper da 
alva. 9 - Louvar-te-ei, Senhor, entre os 

povos; cantar-te-ei entre as nações. 10 - 
Pois a tua misericórdia é grande até aos 

céus, e a tua verdade até às nuvens. 
11 - Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus; 

e seja a tua glória sobre toda a terra. 
 

 

     Comentando o Breve Catecismo de Westminster 
PERGUNTA 16. Caiu todo o gênero 
humano pela primeira transgressão de 
Adão? R. Visto que o pacto foi feito com 
Adão não só para ele, mas também para 
sua posteridade, todo gênero humano que 
dele procede por geração ordinária, pecou 
nele e caiu com ele na sua primeira 
transgressão. Ref. Gn 1.28; At 17.26; 1Co 
15.21-22; Rm 5.12-14. Nosso Comentário: A 
pergunta 16 do Breve Catecismo indaga 
sobre uma importante questão no 
programa redentor que é a propagação do 
pecado por toda a descendência de Adão. 
Adão fora designado por Deus como o 
representante federal de toda a raça 
humana. O pacto que Deus fizera com ele 
fora também com toda a sua descendência. 
Quando Adão transgrediu contra Deus 
comendo do fruto da arvore do bem e do 
mal toda a raça humana que estava 
potencialmente nele, transgrediu também. 
A culpa do pecado de Adão é imputada por 
Deus, não só a ele, mas também a toda a 
sua descendência. É por isso que a Bíblia  
diz que todos pecam e morrem em Adão. 
“Portanto, assim como por um só homem 
entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, 
a morte, assim também a morte passou a 
todos os homens, porque todos pecaram” 
Rm 5.12. “Porque, assim como, em Adão, 
todos morrem, assim também todos serão 
vivificados em Cristo” 1 Co 15.22. A 
questão é tão séria que todo o ser humano, 
sem exceção de nenhum deles, quando 
nasce já nasce espiritualmente morto por 
causa do pecado de origem, bem como 
com a natureza corrompida pelo pecado, 
ou seja, inclinada naturalmente ao pecado. 
Uma só ofensa cometida por uma só pessoa 
atingiu a todos os outros seres humanos. 
                            Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

 

DIA DOS PAIS (11/08): hoje pela manhã e a noite  
iremos celebrar ao Senhor pelo Dia dos Pais. A 
responsabilidade do momento social é do Departamento 
de Auxiliadoras da Igreja.  Teremos um culto entre 08h e 
09h, seguido de um café da manhã. À anoite teremos um 
culto, a partir das 18h, cuja pregação enfocará o 
assunto. 
ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA (I): na próxima quinta-
feira, dia 15 de agosto, um grupo de Igrejas 
Congregacionais da 1ª Distrital da 4ª R.A. (3IEC/JPA, 
IEC Água Fria, 4ª IEC/JPA, 6ª IEC/JPA e 7ª IEC/JPA), 
estará reunido, a partir das 19.30h, em nossa Igreja para 
a celebração do aniversário de cinquenta e dois anos da 
nossa Denominação. A direção do culto será do Pr. 
Enoaldo José, e o pregador será o Pr. Alcemir Dantas, 
presidente da 4ª R.A. da ALIANÇA O Ebenézer 
participará do culto louvando a Deus. Nesse culto será 
levantado um ofertório para a distrital da ALIANÇA. 
ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA (II): no próximo dia 24 de 
agosto, na capela do Betel Brasileiro, Alto dos Mateus, 
haverá um culto especial em celebração nacional do 
aniversário da ALIANÇA. As igrejas congregacionais que 
participarão desse evento serão as que fazem a 4ª 
Região Administrativa (a grande João Pessoa, o brejo 
paraibano e o Rio Grande do Norte).  
                                ######### 
ANIVERSÁRIO DA IGREJA (14,15/09) 
PRELETORES: Pastores Joelson Gomes e 
Leonardo Félix (Congregacionais),  e 
Pastor Eliezer Rosa (Assembleiano).  
TEMA: Relacionando-se adequadamente 
com os irmãos da fé.  
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. 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

 


