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            BOLETIM DOMINICAL  –  17/11/19   

Comentando Atos dos Apóstolos 
                O parecer de Gamaliel (At 5.33-42) 
O texto em apreço, nos diz que as autoridades 
religiosas de Israel que inquiriram os apóstolos ficaram 
indignadas pela resposta dada por eles e resolveram 
matá-los, mas um dos ilustres componentes do 
Sinédrio, chamado Gamaliel, conceituadíssimo mestre 
em Israel, interveio e mandou retirar os apóstolos do 
recinto e advertiu ao restante do Sinédrio a ter mais 
cautela no tratamento da questão. Depois de tecer 
algumas considerações sobre distúrbios passados 
recente em Israel e as consequências funestas para a 
vida de seus líderes, ele disse estas célebres palavras: 
“Agora, vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-
os; porque, se este conselho ou esta obra vem de 
homens, perecerá; mas, se é de Deus, não podereis 
destruí-los, para que não sejais, porventura, achados 

lutando contra Deus” At 5.38,39. O resultado da 

intervenção de Gamaliel foi que todo o Sinédrio 
concordou com ele. Chamados novamente a presença 
das autoridades, os apóstolos foram açoitados e 
ordenados a não falar mais sobre o nome de Jesus 
Cristo. O texto nos diz que eles ficaram felizes pelo fato 
de ter tido o privilégio de sofrer afronta por causa do 
nome de Jesus. A proibição das autoridades não foi 
levada em consideração, pois eles já tinham dito que 
importava mais obedecer a Deus do que aos homens. “E 
todos os dias, no templo e de casa em casa, não 
cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo” At 5.42. 
O Senhor Jesus já tinha dito que sofrer por causa do 
Evangelho deve ser motivo de satisfação por parte dos 
cristãos (Mt 5.10-12). A mesma coisa foi dita por Paulo 

(Fp 1.29) e Pedro (1 Pe 2.21).   Pr. Eudes L. Cavalcanti 

                                  
    

  ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 

17 – Pr. Waldemar; 24 – Sem. Altino 

CULTO DEVOCIONAL 

17 – Laércia; 24 – Pb. Franklin 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 

20 – Dc. Sérgio; 27 – Pb. Franklin 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

20 - Bosco; 27 - Sérgio  

CONG. ROTA DO SOL (DOM 

     17 – Pb. Silas; 24 – Pr. Jedaías 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

       17 – Pb. Saul; 24 – Pr. Waldemar  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

   17 – Pb. Franklin; 24 – Pb. Emanuel 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

      19 – Sem Altino; 26 - Dc. Bruno 

ESCALA DLOV (SEDE) 

17 – Getsêmani/Q. Renovação 

24 – Bandinha/Ebenézer 

ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje – Sérgio/Ednaldo 

Terça-Feira – Euclides 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
        

 
 
 
 
 
 

 
 

   
         

              CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 

23 – Confraternização do DAUC; 30 – Confraternização 
Distrital DAUC ALIANÇA; 30 – Intercâmbio DHEC; 30 – 
Confraternização dos Jovens. 07 (Tarde) – Reunião 
Planejamento Distrital ALIANÇA; 08/12 – Dia da Bíblia; 08 
(MANHÃ) – ELEIÇÃO DE OFICIAIS; 13 – Culto casa 
Antônia; 14 – Confraternização 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 NOVEMBRO 
01-Maria do Socorro (E. Sátiro); 02-Jhulia Belmont 
(filha/Rivanda); 02-Helena (filha/Christyanne); 04-José 
Trajano; 04-Artemísia Fragoso; 06-Ana Weslia 
(neta/Fátima Rodrigues); 07-Yuri Costa; 08-Marcelo 
Manuel (filho/Wirlline); 09-Raquel Bezerra; 10-Adeilda 
Meireles; 11-Eudes Júnior; 13-Elinalva Augusto (nora/Iza); 
14-Ágata Esmeralda (E. Sátiro); 14-Diác. João Bosco; 15-
Mª José Alves (esposa/Euclides); 15-Mª José Felipe (R. do 
Sol); 15-Manuela Gomes (E. Sátiro); 16-Ana Celina 
(filha/Ana Cristina); ; 17 – Cleide Ramos; 17-Fábio Batista; 
18-Marcelo Tomás; 18-Joanne Daienne; 18-Francisco 
Pereira (E. Sátiro); 20-Maciel Santos; 20-Geysa Carla; 21-
Luceni Cavalcanti; 22-Lindalva Serafim; 23-Josinaldo da 
Silva (Naldinho); 24-Cristina Rodrigues; 25-Jefte Jonny 
(filho/Pb. Saul); 26-Joquebede Porfírio; 27-Júlia Ellen 
((filha/Vamberto); 28-Jairo da Costa (J. Américo); 29-
Michael Ewergton; e 30-Ruanna A. Cavalcanti. 
      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/
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LEITURA BÍBLICA – Sl 91 

 

A segurança daquele que se refugia em Deus 
 
1 - Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, 
à sombra do Onipotente descansará. 2 - Direi do 
Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a 
minha fortaleza, e nele confiarei. 
3 - Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e 
da peste perniciosa. 4 - Ele te cobrirá com as 
suas penas, e debaixo das suas asas estarás 
seguro; a sua verdade é escudo e broquel.  
5 - Não temerás espanto noturno, nem seta que 
voe de dia, 6 - nem peste que ande na escuridão, 
nem mortandade que assole ao meio-dia. 7 - Mil 
cairão ao teu lado, e dez mil, à tua direita, mas tu 
não serás atingido. 8 - Somente com os teus 
olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. 
9 - Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio! O 
Altíssimo é a tua habitação. 10 - Nenhum mal te 
sucederá, nem praga alguma chegará à tua 
tenda. 11 - Porque aos seus anjos dará ordem a 
teu respeito, para te guardarem em todos os teus 
caminhos. 12 - Eles te sustentarão nas suas 
mãos, para que não tropeces com o teu pé em 
pedra. 13 - Pisarás o leão e a áspide; calcarás 
aos pés o filho do leão e a serpente. 
14 - Pois que tão encarecidamente me amou, 
também eu o livrarei; pô-lo-ei num alto retiro, 
porque conheceu o meu nome. 15 - Ele me 
invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na 
angústia; livrá-lo-ei e o glorificarei. 16 - Dar-lhe-ei 
abundância de dias e lhe mostrarei a minha 

salvação. 

Comentando o Breve Catecismo de Westminster  
PERGUNTA 30. Como nos aplica o Espírito a 
redenção adquirida por Cristo? R. O Espírito aplica-
nos a redenção adquirida por Cristo, operando em nós 
a fé, e unindo-nos a Cristo por meio dela em nossa 
vocação eficaz. Ref. Gl 2.20; Ef 2.8; 1Co 12.12-13. 
Nosso Comentário: o Senhor Jesus Cristo na cruz 
realizou a grande obra redentora, que foi autenticada 
pela sua gloriosa ressurreição. A ordem do Senhor é 
que o Evangelho seja anunciado a todas as pessoas no 
mundo inteiro. É sabido pela Bíblia que o homem nasce 
morto em seu delitos e pecados (Ef 2.1), e estando 
morto espiritualmente não tem condições de, por si 
mesmo, dá resposta positiva ao apelo do Evangelho. 
Como, dentre os homens, Deus tem os seus eleitos 
para a salvação (Ef 1.4,5), na execução do programa 
redentor, o Espirito Santo realiza uma poderosa obra, 
convencendo o homem do pecado (Jo 16.8), gerando 
nele a fé salvadora (Rm 10.17) e o regenerando (Tt 3.3-
7). Uma vez vinda esta fé da parte de Deus (Jd 3; Tt 
1.1; 2 Ts 3.2) alcançando o pecador, ele é unido 
espiritualmente a Cristo, formando com os outros que 
experimentaram da mesma graça, o corpo místico de 
Cristo, a Igreja (Ef 2.17-22). A resposta dada pelos 
teólogos de Westminster a pergunta de número trinta 
do Breve Catecismo, ainda informa sobre a vocação 
eficaz, doutrina essa citada por Paulo em sua carta aos 
Romanos: “Porquanto aos que de antemão conheceu, 
também os predestinou para serem conformes à 
imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o 
primogênito entre muitos irmãos. E aos que 
predestinou, a esses também chamou; e aos que 
chamou, a esses também justificou; e aos que 
justificou, a esses também glorificou” Rm 8.29,30. 
Dentre as fases do programa redentor, encontramos a 
chamada eficaz, ou seja, os eleitos na eternidade são 
alcançados no tempo e chamados através da pregação 
do Evangelho. No tempo designado por Deus, o 
Espirito faz o eleito responder eficazmente a 
mensagem do Evangelho, para que creia nela e a 
aceite como verdade absoluta, e seja salvo pela graça 
divina.                        Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

CONFRATERNIZAÇÃO DAS AUXILIADORAS: no 
próximo sábado (23/11), as Auxiliadoras da Igreja estarão 
se reunindo para a celebração de sua confraternização. 
Nessa festividade teremos um momento devocional no 
qual pregará o Pastor da Igreja, seguido da parte social. 
Todas as irmãs da Igreja estão convidadas para 
participar desse evento. Prestigiem! 
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 ele.  
CONFECÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS 2020: 
pedimos as novas diretorias que estão sendo 
configuradas, já irem elaborando o seu calendário setorial 
para o próximo ano a fim de facilitar a confecção do 
calendário de eventos da Igreja para 2020, cuja reunião 
está programada para o próximo mês (20/12). 
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO: o casal Asp. Presb.  
Francisco Martins/Penha completou no dia 13/11/19, 
vinte e oito anos de feliz união conjugal. Parabenizamos 
ao ilustre casal por tão expressivo aniversário e 
desejamos que Deus continue abençoando a vida de 
todos da família. O nosso abraço fraterno.  
CASAMENTO: hoje, as 17h, no Faça Festa Recepções, 
estarão contraindo núpcias os jovens Leandro Ramos 
Cardoso e Kézia Lopes de Medeiros, ambos de nossa 
Igreja. Kézia é filha do Presbítero Léo. Deus abençoe a   
esse jovem casal, e que eles possam constituir um lar 
feliz, para a glória de Deus.   
MOTIVOS DE ORAÇÃO: 1) pela Igreja; 2) pelas famílias; 
3) pelos enfermos: 4) pela salvação das almas perdidas; 
5) pela Pátria; 6) pelos pastores e oficiais da Igreja; 7) 
pelas congregações; etc. Temos, irmãos, coisas 
importantes pelas quais devemos orar ao Senhor.  
LEMBRANDO A TODOS os membros e congregados da 
Igreja, especialmente a sua liderança, a necessidade de 
frequentarem assiduamente as reuniões da mesma, 
principalmente o culto de oração e estudo bíblico e a 
Escola Bíblica Dominical.   

VISITANTE SEJA BEM-VINDO!                


