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          BOLETIM DOMINICAL – 22/09/19   

Comentando Atos dos Apóstolos 
                    Pedro e João presos (At 4.1-4) 
Depois de entregar ao povo que se aglomerara no pórtico 
de Salomão uma poderosa mensagem, por ocasião da 
cura do coxo que esmolava a porta Formosa do templo 
em Jerusalém, Pedro e João foram aprisionados pelos 
líderes religiosos de Israel juntamente com o capitão do 
templo e os saduceus, e recolhidos ao cárcere por ser 
tarde, para um julgamento no dia seguinte. A motivação 
da prisão foi que eles estavam cheios de ressentimentos 
porque os dois apóstolos tinham anunciado que o Senhor 
Jesus Cristo, sendo as primícias da ressurreição dentre 
os mortos, no devido tempo, iria chamá-los das 
sepulturas e trazê-los novamente a vida, através da 
ressurreição dos mortos. Em seguida, o texto sagrado 
nos relata o resultado da pregação de Pedro no pórtico de 
Salomão, que era um dos alpendres do templo em 
Jerusalém: quase dois mil homens, acrescendo assim ao 
número de discípulos em Jerusalém para cinco mil.  É 
significativo que entre o grupo que prendeu Pedro e João 
estivessem os saduceus, os componentes mais ilustres 
do Sinédrio israelita, pois eles eram racionalistas, não 
acreditavam na ressurreição dos mortos, nem em espirito, 
nem em anjos. “E Paulo, sabendo que uma parte era de 
saduceus, e outra, de fariseus, clamou no conselho: 
Varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu! No tocante 
à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado! E, 
havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e 
saduceus; e a multidão se dividiu. Porque os saduceus 
dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito; 
mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa” At 23.6-
8. Esse é o primeiro relato de perseguição a Igreja de 
Cristo, no caso, a dois de seus representantes, os 

apóstolos Pedro e João.      Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

              
                    
 ESCALA DE OBREIROS (SETEMBRO) 

 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
22– Pr. Waldemar; 29-  Dc. Josias 

CULTO DEVOCIONAL 
       22 – Dc. Fabiano; 29 -  Laércia 
                      MOCIDADE (SÁB) 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
25 – Wirlline 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
25 -  Bosco  

CONG. ROTA DO SOL (DOM 

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

22 – Pb. Silas; 29 -  Pb. Saul 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

22 – Pb. Carlos Alberto; 29 – Altino  
IEC/MANAÍRA – 22,29 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
24 -  Altino 

ESCALA DLOV (SEDE) 
22 – Getsêmani/Bandinha;  

29 – Getsêmani/Quarteto Renovação 
ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje - Marçal/Euclides 

Terça-Feira – Josias 
Servi ao Senhor com alegria.  

 
######   

Palestra para casais – 05/10   
Pr. Willame Onias 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
       

 
 
 
 
 
 

 
 

   
         

    CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV) 
 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.  
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 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 

       

04/10 – ANIVERSÁRIO DE SOPHIA 
05/10 – CHÁ DE MISSÕES (DOM/ALIANÇA) 
17/11 – CASAMENTO DE LEANDRO/KÉSYA 
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 25 
                                

 

                               Salmo de Davi 
1 - A ti, Senhor, levanto a minha alma. 2 - Deus meu, em 

ti confio; não me deixes confundido, nem que os meus 

inimigos triunfem sobre mim. 3 - Na verdade, não serão 

confundidos os que esperam em ti; confundidos serão os 

que transgridem sem causa. 

4 - Faze-me saber os teus caminhos, Senhor; ensina-me 

as tuas veredas. 5 - Guia-me na tua verdade e ensina-me, 

pois tu és o Deus da minha salvação; por ti estou 

esperando todo o dia. 6 - Lembra-te, Senhor, das tuas 

misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde 

a eternidade. 7 - Não te lembres dos pecados da minha 

mocidade nem das minhas transgressões; mas, segundo a 

tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, 

Senhor. 

8 - Bom e reto é o Senhor; pelo que ensinará o caminho 

aos pecadores. 9 - Guiará os mansos retamente; e aos 

mansos ensinará o seu caminho. 10 - Todas as veredas do 

Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que 

guardam o seu concerto e os seus testemunhos. 

11 - Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha 

iniquidade, pois é grande. 12 - Qual é o homem que teme 

ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. 

13 - A sua alma pousará no bem, e a sua descendência 

herdará a terra. 14 - O segredo do Senhor é para os que 

o temem; e ele lhes fará saber o seu concerto. 15 - Os 

meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele 

tirará os meus pés da rede. 

16 - Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou 

solitário e aflito. 17 - As ânsias do meu coração se têm 

multiplicado; tira-me dos meus apertos. 18 - Olha para a 

minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os 

meus pecados. 19 - Olha para os meus inimigos, pois se 

vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. 20 - 

Guarda a minha alma e livra-me; não me deixes 

confundido, porquanto confio em ti. 21 - Guardem-me a 

sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. 

22 - Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. 

 

 Comentando o Breve Catecismo de Westminster  

PERGUNTA 22. Como Cristo, sendo o Filho de 
Deus, se fez homem? R. Cristo, o Filho de Deus, fez-
se homem tomando um verdadeiro corpo, e uma alma 
racional, sendo concebido pelo poder do Espirito Santo 
no ventre da virgem Maria, e nascido dela, mas sem 
pecado. Ref. Hb 2.14; Mt 26.38; Lc 2.52; 1.31, 35; Hb 
4.15. Nosso Comentário: Nessa pergunta e resposta 
encontramos a kenósis, ou seja, a encarnação do 
Verbo divino, conforme identificado em Mateus, Lucas, 
João e Filipenses. O Senhor Jesus Cristo sempre 
existiu como o eterno Filho de Deus. Como Filho de 
Deus e o restante da Deidade (Pai e Espirito Santo), 
Ele não possuía um corpo, uma forma aparente. No 
programa redentor se fazia necessário que um homem 
perfeito oferecesse a sua vida em sacrifício pelos 
pecados do homem a fim de satisfazer a justiça divina, 
ultrajada pelo pecado do homem. A Bíblia explica essa 
questão dizendo que Deus, através do Espirito Santo, 
gerou Jesus no ventre de uma virgem chamada Maria, 
cumprindo assim as profecias do Antigo Testamento 
sobre a vinda do Messias. (Gn 3.15, Is 7.14...). “Ora, o 
nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando Maria, 
sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, 
achou-se ter concebido do Espírito Santo” Mt 1.18. “... 
José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua 
mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito 
Santo” Mt 1.20. “E disse Maria ao anjo: Como se fará 
isso, visto que não conheço varão? E, respondendo o 
anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a 
virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; pelo 
que também o Santo, que de ti há de nascer, será 
chamado Filho de Deus” Lc 1.34,35. Na encarnação, 
Jesus recebeu do Pai uma alma racional que habitou 
um corpo mortal, gerado pelo Espirito Santo no ventre 
de Maria. O texto de Filipenses diz o seguinte: “... Cristo 
Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por 
usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si 
mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se 
semelhante aos homens; e, achado na forma de 
homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até 

à morte e morte de cruz” Fp 2.5-8.   Pr. Eudes Lopes 

BATISMOS: conforme autorizado pela assembleia da 
Igreja realizada em 10/09/19, foram batizados com água 
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, no 
domingo pela manhã, dia 15/09/19, os irmãos Fábio 
Nóbrega de Almeida e Silva, Fabrício Nóbrega de 
Almeida e Silva, Giselly Marinho dos Santos, Jônatas 
Lima Rodrigues, Luma Grabielle Rodrigues Vidal, Myllena 
Araújo Marçal, e Samara Filho dos Santos. Logo após o 
batismo, esses irmãos foram recebidos na membrezia da 
Igreja, estendendo, na oportunidade, os pastores e 
presbíteros da Igreja a destra de comunhão aos mesmos. 
 CULTOS DE ANIVERSÁRIO DA IGREJA: Foi uma 
benção as festividades de aniversário de nossa Igreja 
acontecidas nos dias 14 e 15 passados. Deus, a quem 
agradecemos primeiramente, fez todas as provisões 
necessárias para o evento fosse uma realidade. 
Agradecemos a todos os que colaboram para o êxito do 
aniversário de 22 anos da Igreja, primeiramente a Deus, 
depois aos preletores (Pastores Joelson Gomes, 
Leonardo Félix e Eliezer Rosa), aos grupos de louvor da 
Igreja (Coral, Ebenézer, Getsêmani e Bandinha). Uma 
gratidão especial ao pessoal da Secretaria de Mídias da 
Igreja liderada pelo Asp. Pb. Fabiano Almeida que filmou 
os cultos bem como pela instalação do telão, etc.  
GRATIDÃO ESPECIAL: agradecemos a nossa irmã 
Marluce pela confecção de uma belíssima cortina para a 
parede de trás do púlpito. Marluce ofertou a cortina 
completa (material + costura). Deus continue 
abençoando a Marluce e família, fazendo as provisões 
para a sua vida e para sua família em todas as áreas. 
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO: os irmãos Pr. 
Jedaías/Liliane completaram na quinta-feira passada 
vinte anos de feliz união conjugal. Louvamos a Deus pela 
vida desse casal e rogamos sobre a ele a continuidade 
das bênçãos do Céu. Parabéns irmãos. 
LEMBRANDO: lembrando aos irmãos a necessidade de 
frequentarem assiduamente as reuniões programadas 
pela Igreja (Culto Público, EBD, culto de oração e estudo 
bíblico...). Lembramos ainda as contribuições para a 
manutenção da obra do Senhor, através do ministério da 
nossa Igreja. Ainda lembramos a necessidade de se ler a 
Bíblia e a prática constante da oração no lar,... 
  


