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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  –  13/10/19   

Comentando Atos dos Apóstolos 
                A Comunidade cristã (At 4.32-35) 
Depois do relato sobre a ameaça das autoridades 
religiosas de Israel aos apóstolos, da oração da Igreja e 
da consequente infusão do poder do Espirito Santo sobre 
os presentes, e a continuidade da pregação por eles com 
intrepidez, o presente texto nos revela uma faceta do 
viver da Igreja de Jerusalém, que estava sob a poderosa 
influência do Espirito de Deus - a liberalidade. É-nos dito 
que ninguém considerava propriamente seu nada do que 
possuía, pois o que tinham era compartilhado entre os 
que não tinham, sendo tudo a eles em comum. Essa 
atitude era a consequência natural de uma vida cheia do 
Espirito Santo, que sensibilizava a quem tinha recursos a 
ajudar os mais necessitados, a ponto do texto dizer que 
tudo lhes era comum. “Pois nenhum necessitado havia 
entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, 
vendendo-as, traziam os valores correspondentes e 
depositavam aos pés dos apóstolos; então, se distribuía a 
qualquer um à medida que alguém tinha necessidade” At 
4.34,35. É importante observar que uma das primeiras 
atitudes de uma pessoa convertida, é abrir o bolso para 
ofertar para a casa do Senhor. Diz o texto também que os 
apóstolos, cheios do Espirito Santo e da graça divina, 
pregando davam testemunho da ressurreição de Cristo, 
pois para isso foram chamados por Deus, para serem 
testemunhas da ressurreição de Cristo; isto vemos na 
escolha de Matias para substituir Judas Iscariotes no 
colégio apostólico. “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.  Pr. Eudes L. Cavalcanti 

                                  
       

      ESCALA DE OBREIROS (OUTUBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

                13 – Pr. Williame Onias;  
         20 – Miss. Liliane; 27 -  Miss. Vilma   
                    CULTO DEVOCIONAL 
               13 – Asp. Pb. Francisco;  
                      20 – Pb. Franklin 
                      MOCIDADE (SÁB) 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
16 – Wirlline; 23– Pb. Diniz;  

30 – Dc. Sérgio 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

16,30 -  Bosco; 23 - Sérgio  
CONG. ROTA DO SOL (DOM 

 13 – Pb. Emanuel; 
20 – Dc. Bonifácio; 27 -  Pb. Silas 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

13 – Pb. Saul; 
20 – Pb. Silas; 27 -  Pb. Emanuel 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

             13 – Altino; 20 – Pb. Franklin;  
                    27 -  Pb. Carlos Alberto   

IEC/MANAÍRA – 06,13,20,27 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

        15 – Altino; 22 – Asp. Pb. Fabiano;  
                   29 – Asp. Pb. Francisco 

ESCALA DLOV (SEDE) 
13 – Ebenézer/Getsêmani;  
20 – Getsêmani/Bandinha 

  27 – Getsêmani/Ebenézer/Q. Renovação 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje – Makobi/Euclides 

Terça-Feira – Murilo 
 

Servi ao Senhor com alegria.  

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

  

 

 

 

 
       

 
 
 
 
 
 

 
 

   
         

           CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV) 
 13 – Dia Nacional de Missões (2º Dom); 19 – Avanço 
Missionário Cong. José Américo; 20 – Aniversário 
Cong. José Américo; 26 – Ação Social do DINF; 26 – 
Intercâmbio DHEC; 27 – Programação DERE (manhã) 
– Dia da Reforma; 27 – Aniversário DAUC.  
09,10/11 – Aniversário da Mocidade; 15 – Manhã de 
Jejum e Oração; 16 – Confraternização do DAUC; 30 
– Confraternização Distrital DAUC ALIANÇA; 30 – 
Intercâmbio DHEC; 30 – Confraternização dos 
Jovens.  
              ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 
01-Pedrinho (filho/Raquel); 02-Sara (filha/Raquel); 02-
Eudes Lopes (Pastor); 04-Wirlline da Silva; 04-Edson 
Gomes (Tei); 04-Vilma Bandeira (E. Sátiro); 06-
Andressa Cristina (filha/Liliane); 07-Kátia Mª Araújo; 
07-Ubiranildo Lilo (E.Sátiro); 08-Rosilene Gomes 
(esposa de Tei); 09-Enzo (filho/Darliana); 09-Asp.Pb. 
Fabiano Nóbrega; 10-Daniel Fernandes; 12-Mª Da Luz 
Bezerra; 12-Dc. José Gentil; 13-Mª de Fátima 
Rodrigues; 14-Avani Dantas; 15-Luiza dos Santos; 17-
Tiago de Andrade (filho/Vera); 20-Giselly Marinho; 20-
Dc. Josias Batista; 21-Rivanda Belmont; 22-Isabel 
Cristina; 24-Celeida Mª; 25-Verônica Carlos; 27-
Edileuza Marcolino (E. Sátiro) e 30-Sofia Gabryellen 
(E. Sátiro). 
      
       PROGRAMAÇÃO EXTRA CALENDÁRIO 

DE EVENTOS 3IEC/JPA 2019 
       

17/11 – CASAMENTO DE LEANDRO/KÉZYA 
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 – Mc 16.9-20; Mt 28.16-20 

     Aparições de Jesus depois da sua ressurreição 
                                     Mc 16.9-20 
9 - E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da 
semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual 
tinha expulsado sete demônios. 10 - E, partindo ela, 
anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais 
estavam tristes e chorando. 
11 - E, ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto 
por ela, não o creram. 
12 - E, depois, manifestou-se em outra forma a dois deles 
que iam de caminho para o campo. 13 - E, indo estes, 
anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. 
14 - Finalmente apareceu aos onze, estando eles 
assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua 
incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido 
nos que o tinham visto já ressuscitado. 15 - E disse-lhes: Ide 
por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 16 - 
Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer 
será condenado. 17 - E estes sinais seguirão aos que 
crerem: em meu nome, expulsarão demônios; falarão novas 
línguas; 18 - pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma 
coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e imporão as 
mãos sobre os enfermos e os curarão. 
19 - Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no 
céu e assentou-se à direita de Deus. 20 - E eles, tendo 
partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles 
o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se 
seguiram. Amém! 

       Jesus aparece aos seus discípulos na Galiléia 
                                    Mt 28.16-20 
16 - E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o 
monte que Jesus lhes tinha designado. 17 - E, quando o 
viram, o adoraram; mas alguns duvidaram. 
18 - E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado 
todo o poder no céu e na terra. 19 - Portanto, ide, ensinai 
todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, 
e do Espírito Santo; 20 - ensinando-as a guardar todas as 
coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou 
convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. 
Amém! 

 

 Comentando o Breve Catecismo de Westminster  
PERGUNTA 25. Como exerce Cristo as funções de 
sacerdote? R. Cristo exerce as funções de sacerdote, 
oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício, para 
satisfazer a justiça divina, reconciliar-nos com Deus e 
fazendo contínua intercessão por nós. Ref. Hb 9.28; 
Rm 3.24-26; 10.4; Hb 2.17; 7.25; Is 53.12. Nosso 
Comentário: No judaísmo antigo encontramos uma 
categoria de pessoas que foi constituída por Deus 
como sacerdotes – os levitas da casa de Arão. Eles 
eram encarregados de oferecer os sacrifícios no 
santuário, intercedendo pelo povo de Deus. Com a 
Nova Aliança, o sacerdócio arônico caducou, e em seu 
lugar foi instituído outro sacerdócio, melhor e mais 
duradouro, que é o sacerdócio de Cristo, da ordem de 
Melquisedeque.  Na carta aos Hebreus nos é dito que 
essa profecia (Sl 110.4) se cumpriu em Cristo, 
conforme capitulo 7 dessa carta. Veja uma parte desse 
capitulo: “E, visto como não é sem prestar juramento 
(porque certamente aqueles, sem juramento, foram 
feitos sacerdotes, mas este, com juramento, por aquele 
que lhe disse: Jurou o Senhor e não se arrependerá: Tu 
és sacerdote eternamente, segundo a ordem de 
Melquisedeque.); de tanto melhor concerto Jesus foi 
feito fiador” Hb 7.20-22. Como sumo-sacerdote da 
nossa confissão, da ordem de Melquisedeque, Cristo 
ofereceu um único sacrifício pelos pecados e através 
desse sacrifício satisfez plenamente a justiça divina, 
reconciliando os pecadores com Deus, e dando aos 
que creem nele uma eterna salvação. “... mas agora, na 
consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para 
aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. ... Assim 
também Cristo, oferecendo-se uma vez, para tirar os 
pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem 
pecado, aos que o esperam para a salvação” Hb 9.26-
28. Além de ter intercedido pelo seu povo na cruz, hoje, 
Jesus nos céus, intercede continuamente pela sua 
igreja. “Portanto, pode também salvar perfeitamente os 
que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para 
interceder por eles” Hb 7.25. A intercessão de Cristo 
nos céus pela Igreja é tratada também em Romanos  

8.34 e 1 João 2.1,2.           Pr. Eudes L. Cavalcanti 

DIA NACIONAL DE MISSÕES: o culto de hoje à noite 
terá um enfoque missionário. A direção do culto será do 
Secretaria de Missões e pregará no mesmo o Pr. 
Williame Onias, que serve ao Senhor na IEC Manaíra, 
parceira de nossa Igreja. O ofertório do culto será 
destinado para a oferta missionária da nossa 
Denominação (ALIANÇA). Temos um alvo anual que 
dividimos em quatro parte sendo essa a última parcela 
cujo alvo é de R$ 700,00. O dia de hoje é também, 
segundo calendário denominacional, o Dia Nacional de 
Missões (Segundo Domingo de Outubro). 
AVANÇO MISSIONÁRIO NO JOSÉ AMÉRICO: no 
próximo sábado, dia 19 de outubro, teremos um avanço 
missionário nas adjacências da Congregação citada. 
Esse avanço será coordenado pela Secretaria de 
Missões em parceria com aquela Congregação, e faz 
parte das atividades de aniversário da Congregação no 
Conjunto José Américo. 
ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO JOSÉ AMÉRICO: no 
próximo Domingo, dia 20/10, a Congregação citada 
estará comemorando o seu aniversário. Pregará no culto 
o Presbítero Franklin José. 
AÇÃO SOCIAL DO DINF: está previsto no Calendário de 
Eventos da Igreja, uma programação do Departamento 
Infantil (Ação Social), que será informada com mais 
detalhe no próximo boletim.  
PROGRAMAÇÃO DO DERE: no domingo, dia 27/10, 
pela manhã, teremos uma programação especial 
promovida pelo Departamento de Educação Religiosa 
(DERE) de nossa Igreja. O enfoque dessa programação 
será a Reforma Protestante.  
ANIVERSÁRIO DA AUXILIADORA: no último domingo 
desde mês, dia 27/10, o Departamento de Auxiliadoras, 
de nossa Igreja, completará mais um ano de 
organização. Pregará no culto a Missionária Vilma.  
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. Como 
esse é um assunto de suma importância, pedimos que a 
Igreja ore intensamente por esta questão, para que Deus 
nos dirija nesse processo.  
 


