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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 – 15/10/17 

   Focando a Doutrina Cristã  -  Teontologia (VI)  
AS OBRAS DE DEUS 

O tema “As Obras de Deus” divide-se em duas partes, a 

saber:  a) A Criação (material e espiritual) – Deus chamou à 
existência todas as coisas, tanto as visíveis como as 

invisíveis, pela palavra do seu poder – “No princípio criou 
Deus os céus e a terra” Gn 1.1 (Veja ainda Gn 2.1-3; Jr 10.16; 

51.19; Ap 4.11; Cl 1.16;...); b) A Providência - “aquela obra 

de Deus pela qual Ele preserva todas as Suas criaturas, está 
ativo em tudo o que acontece no mundo, e dirige todas as 

coisas ao seu fim estabelecido” - “Agora, pois, não vos 
entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes 

vendido para cá; porque para conservação da vida, Deus me 

enviou adiante de vós” Gn 45.5 (Veja ainda Gn 45.7,8; Et 
4.14; Pv 16.9;...). A Providência de Deus por sua vez se divide 

em Preservação, Governo e Milagres operados por Deus. 
- A Preservação (Preservação é a obra continua de Deus 

pela qual Ele sustenta todas as coisas que foram criadas)  - 

“O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa 
imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela 

palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a 
purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da 

majestade nas alturas” Hb 1.3 (Veja ainda Gn 8.22; 9.8-17; 

Sl 36.6; 63.8; Ne 9.6;  At  17.28;  Cl 1.17;...). 
- O Governo  (governo é a atividade contínua de Deus com a 

qual Ele governa todas as coisas, de modo que elas 
correspondem ao propósito de sua existência) – “O SENHOR 

tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina 

sobre tudo” Sl 103.19 (Veja ainda Dn 4.34,35; Sl 22.28,29; 
93.1; 96.10; 97.1; 99.1; Pv 16.1,9;...). 

 - Os Milagres  (as intervenções graciosas de Deus realizando 
coisas não usuais para beneficiar a quem Ele deseja 

beneficiar, podendo ser um individuo ou uma comunidade) – 

“Porque tu és grande e fazes maravilhas; só tu és Deus” Sl 
86.10 (Veja ainda Jó 9.10; Sl 40.5; 72.18; 98.1; 136.4; Gl 

3.5; At 2.43; 19.11;...).                 Pr. Eudes Lopes Cavalcanti    
       

     

                                                        

             

           ESCALA DE OBREIROS (OUTUBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

15 – Pr. Walter;  
22 – Pr. Samuel; 29 – Miss. Matilde   

CULTO DEVOCIONAL 
15 – Dc. Josias;  

22 – Raquel; 29 – Claudeilsa 
                            MOCIDADE (SÁB) 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
18 – Marlene Soares; 25 - Claudeilsa 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

 Diác. Bosco (25); (18) – Diác. Meireles  
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

15 – Pb. Emanuel;  
22 – Pb. Silas; 29 – Pr. Waldemar   
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

15 – Pr. Formiga;  
22 – Pr. Walter; 29 – Pb. Emanuel   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

 15 – Pr. Waldemar;  
22 – Dc. Nivaldo; 29 – Dc. Francisco   

 ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
17 – Pr. Samuel;  

24 – Ev. Davi; 31 – Pr. Waldemar 
ESCALA DLOV 

15 – Conj. Coral/Conj. Getsêmani 
22 – Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 
29 -  Conj. Ágape Kids/Cantores Solos 

ESCALA DE DIÁCONOS  
Hoje à noite: Josias/Fabiano 

Ter – Euclides 
 

“Servi ao Senhor com alegria”. 
 

 

  

 

 

  

 

 
  

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV) 
15 – Programação EBD DINF; 20 – Programação 
DLOV; 21 – Casamento Alcides; 21 – Avanço 
Missionário José Américo; 28,29 – Aniversário DAUC; 
29 – Dia Reforma Protestante (31). 02/11 – Manhã de 
Jejum e Oração; 11 – Aniversário Luana, filha de 
Adriana, esposa do Pr. Samuel. 15 – Manhã de Jejum e 
Oração (Dia Nacional Jejum/Oração); 24 – Congresso 
Homens 1º Distrital (Pr. Renato Vargens); 25 (à tarde) – 
Confraternização das Auxiliadoras da 1ª Distrital da 
ALIANÇA; 25,26 -  Aniversário DMOC. 
     

                  ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 
01 – Pedro (filho Pr. Walter); 02 – Sarah (filha Pr. 
Walter); 02-Eudes Lopes (Pastor); 04-Wirlline da Silva; 
04-Edson Gomes (Tei); 04-Vilma Bandeira (Ernani 
Sátiro); 05-Juliana Rodrigues; 06-Andressa Cristina 
(filha/Liliane); 07-Kátia Mª Araújo; 07-Ubiranildo Lilo 
(Ernani Sátiro); 08-Rosilene Gomes (esposa de Tei); 09-
Fabiano Nóbrega; 10-Daniel Fernandes; 12-Mª Da Luz 
Bezerra; 12-Dc. José Gentil; 12-Gabriela Pereira (R. do 
Sol); 12-Marina Emilly (Ernani Sátiro); 13-Mª de Fátima 
Rodrigues; 14-Avani Dantas; 17-Tiago de Andrade 
(filho/Ir. Vera); 19-Yan Ferreira(Ernani Sátiro); 20-Dc. 
Josias Batista; 21-Rivanda Belmont; 22-Isabel Cristina; 
24-Celeida Mª; 25-Verônica Carlos; 27-Severino Rafael 
(Rota do Sol); 27-Edileuza Marcolino (Ernani Sátiro). 
 

 
 

   
 
 

 
 

 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

- 18h  Culto Vespertino 

Ter – 19.30h  Culto Oração/Estudo Bíblico 
Qua - 15h às 17h  Círculo de Oração 

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 

A VOZ CONGREGACIONAL  
RÁDIO CPAD FM – 96.1 

SÁBADO – 12h às 12.50h           
www.radiocpadfm.com.br 

3222.4700; 3241.2864 

 

BOTIJÃO MISSIONÁRIO  

COLABOREM COM A OBRA MISSIONÁRIA DA 

IGREJA COLOCANDO MOEDAS DE R$ 1,00 

DENTRO DO NOSSO BOTIJÃO MISSIONÁRIO. 

http://www.3iec.com.br/
http://www.radiocpadfm.com.br/


 
 

LEITURA BÍBLICA – SALMO 80 

O salmista suplica a Deus que livre a sua 

vinha dos que a destroem 

1 - Ó pastor de Israel, dá ouvidos; tu, que 

guias a José como a um rebanho, que te 

assentas entre os querubins, resplandece.  

2 - Perante Efraim, Benjamim e Manassés, 

desperta o teu poder e vem salvar-nos.  

3 - Faze-nos voltar, ó Deus; faze resplandecer 

o teu rosto, e seremos salvos. 

4 - Ó Senhor, Deus dos Exércitos, até quando 

te indignarás contra a oração do teu povo?  
5 - Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes 

dás a beber lágrimas em abundância. 6 - Tu 

nos pões por objeto de contenção entre os 

nossos vizinhos; e os nossos inimigos zombam 

de nós entre si. 7 - Faze-nos voltar, ó Deus 

dos Exércitos; faze resplandecer o teu rosto, e 

seremos salvos. 

8 - Trouxeste uma vinha do Egito; lançaste 

fora as nações e a plantaste. 9 - Preparaste-

lhe lugar, e fizeste com que ela aprofundasse 
raízes; e, assim, encheu a terra. 10 - Os 

montes cobriram-se com a sua sombra, e 

como os cedros de Deus se tornaram os seus 

ramos. 11 - Ela estendeu a sua ramagem até 

ao mar, e os seus ramos, até ao rio. 12 - Por 

que quebraste, então, os seus valados, de 

modo que todos os que passam por ela a 

vindimam? 13 - O javali da selva a devasta, e 

as feras do campo a devoram. 

14 - Oh! Deus dos Exércitos, volta-te, nós te 

rogamos, atende dos céus, e vê, e visita esta 
vinha, 15 - e a videira que a tua destra 

plantou, e o sarmento que fortificaste para ti! 

16 - Está queimada pelo fogo, está cortada; 

pereceu pela repreensão da tua face. 17 - Seja 

a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o 

filho do homem, que fortificaste para ti.  

18 - Deste modo, não nos iremos de após ti; 

guarda-nos em vida, e invocaremos o teu 

nome. 19 - Faze-nos voltar, Senhor, Deus dos 

Exércitos; faze resplandecer o teu rosto, e 
seremos salvos. 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

 CRISTO NA BÍBLIA   (Pr. Eudes) 
                  TITO -  CRISTO, A GRAÇA SALVADORA  

 Paulo escreveu treze cartas, nove a igrejas e quatro a obreiros 

companheiros seus de ministério (Timóteo e Tito) e um 

colaborador do evangelho (Filemom). Essas quatro cartas são 

chamadas de cartas pastorais, especialmente as cartas de 

Timóteo e Tito. Tito, o jovem colaborador de Paulo, era grego. 

Apesar de ser colaborador de Paulo não existe nenhuma 

referência a ele nas viagens missionárias mencionadas no livro 

de Atos dos Apóstolos. Paulo e ele pregaram o evangelho na 

ilha de Creta e Paulo o encarregou da continuidade do 

trabalho naquela ilha, conforme o texto de Tt 1.5. Paulo tinha 

um apreço muito grande por esse obreiro, pois o seu nome é 

citado por ele doze vezes (oito em 2º Coríntios, 02 em Gálatas, 

01 em 1º Timóteo e 01 em Tito) sempre com boas referências. A 

carta a Tito teve o propósito de ajudar aquele obreiro na 

difícil tarefa de organizar a Igreja de Creta, bem como instrui-

lo quanto aos seus deveres como pastor daquela Igreja. Na 

organização da Igreja de Creta a preocupação maior de Paulo 

era com a constituição de sua liderança eclesiástica, daí ele 

traçar o perfil do presbítero. Quanto a Cristologia em Tito, 

Paulo focaliza a questão da construção da Igreja por Cristo, 

que escolhe cuidadosamente as pedras espirituais que formam 

essa construção para a habitação de Deus em Espirito. Ainda 

em 2.13, Paulo enfatiza a bendita esperança que todo o salvo 

deve ter, que é a manifestação de Cristo em glória por ocasião 

de sua segunda vinda. “Aguardando a bendita esperança e a 
manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo 
Jesus”. Paulo enfatiza ainda Cristo como o nosso Redentor e 

apresenta a sua segunda vinda como o grande motivador de 

uma vida de santidade, que tanta agrada a Deus. Em Tito 2.14, 

Paulo revela que Jesus deu-se a si mesmo para remir a Igreja 

de suas iniquidades, e para purificar para si um povo 

exclusivamente seu (a Igreja), zeloso de boas obras.  No que se 

refere à redenção que há em Cristo Jesus, Paulo explica a sua 

operacionalização, que começa com o derramar do Espirito 

através de Cristo sobre o escolhido de Deus, regenerando a sua 

vida e o transformando numa nova criatura, através da ação 

desse mesmo Espirito (Tt 3.4-6). “Não por obras de justiça 
praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos 
salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espirito 

Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de 
Jesus Cristo, nosso Salvador”. Paulo ainda fala que os cristãos 

genuínos são justificados por graça e misericórdia, tornando-
se assim herdeiros de Deus (Tt 3.7).  

JUBILEU DA ALIANÇA: a nossa Denominação (Aliança das 
Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil) comemorou 
na sexta-feira e sábado passados o seu Jubileu de Ouro de 
fundação, aqui em João Pessoa, no Ronaldão. Na sexta-
feira a noite teve o culto inaugural com a entrada das 
bandeiras das Igrejas Congregacionais com os seus 
pastores. Pregou nesse culto o Pastor Aurivan Marinho, ex-
presidente da ALIANÇA. Ontem (sábado) a festa foi durante 
o dia todo com um culto pela manhã, seguido de uma mesa 
redonda onde foram debatidas as perspectivas futuras da 
nossa Denominação. À tarde, os departamentos da 
ALIANÇA, os que envolvem segmentos de pessoas (DHEC, 
DAC, DMEC, DNAEC e DMIC), se reuniram para um 
momento de reflexão sobre suas atividades. No culto da 
manhã, pregou outra vez o Pastor Aurivan Marinho. No culto 
de encerramento, os pastores que exerceram a presidência 
da ALIANÇA foram homenageados, bem como os dois 
fundadores da ALIANÇA vivos (Pastor Jônatas Ferreira 
Catão e Presbítero Osmar de Lima Carneiro). No culto de 
encerramento pregou o pastor Nicácio Moura, da 1ª IEC 
Vale da Bênção em Caruaru/PE. Ainda nas festividades de 
aniversário do Jubileu de Ouro da ALIANÇA teve o 
lançamento da Bíblia comemorativa ao evento e um livro 
sobre o Congregacionalismo no mundo, no Brasil bem como 
sobre a história da nossa Denominação, de autoria do 
Pastor Joelson Gomes (1ª IEC/JPA). 
NOTA DE GRATIDÃO: Damos graças ao Senhor por todas 
as provisões que Ele graciosamente fez para que o Jubileu 
de Ouro da ALIANÇA tivesse o sucesso que teve. Tudo foi 
feito para a glória de Deus e expansão do Seu Reino.  
HOSPEDAGEM: tivemos o privilégio de hospedar em 
nossas instalações a IEC de Juazeiro/BA, pastoreada pelo 
Rev. Palha, que veio participar do Jubileu de Ouro da 
ALIANÇA (quarenta e cinco irmãos).  
DMIC DA ALIANÇA: como parte integrante do Jubileu, o 
Departamento de Missionárias da ALIANÇA se reuniu ontem 
à tarde nas instalações de nossa Igreja para o seu momento 
de reflexão sobre as suas atividades.  
PROGRAMAÇÃO DO DLOV: na próxima sexta-feira, a partir 
das 19.30h, o Departamento de Louvor de nossa Igreja irá 
realizar uma programação especial, para a qual toda a Igreja 
está convidada, principalmente os irmãos afinados com essa 
importante área do ministério da III IEC/JPA. 
 

         ANIVERSÁRIO DO DAUC – 28,29/10 
 


