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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  –  27/10/19   

Comentando Atos dos Apóstolos 
                        Ananias e Safira (At 5.1-11) 
Na efervescência do início da Igreja em Jerusalém, a 
liberalidade era uma nota dominante. Vimos no boletim 
anterior, que Barnabé tinha um terreno e o vendeu e 
entregou o valor integral aos apóstolos. No texto em 
apreço vemos um casal fazendo algo parecido. Ananias e 
sua mulher Safira resolveram vender um terreno e com o 
dinheiro da venda ofertar para a Igreja, só que uma parte 
do valor foi retido pelo casal e entregue a Igreja a outra 
parte. Quando o dinheiro foi trazido, na presença de 
todos, Pedro disse para Ananias estas terríveis palavras: 
“... Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para 
que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do 
preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E, 
vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este 
desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas 
a Deus” At 5.3,4. Em seguida, o texto nos diz que 
Ananias ouvindo a sentença divina caiu fulminado por 
Deus e foi sepultado. Quase três horas depois, Safira 
chegou na Igreja e é arguida por Pedro sobre o valor da 
venda do terreno, e Safira confirmou a informação dada 
pelo marido, prova de que os dois estavam num mesmo 
propósito de enganar a Igreja de Cristo. Veja o que Pedro 
disse a ela: “... Dize-me, vendestes por tanto aquela 
herdade? E ela disse: Sim, por tanto. Então, Pedro lhe 
disse: “Por que é que entre vós vos concertastes para 
tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que 
sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti” At 
5.8,9. Safira, ao ouvir essas palavras, caiu fulminada e foi 
sepultada pelos mesmos que sepultaram o seu marido. O 
resultado desse juízo de Deus sobre dois membros da 
Igreja em Jerusalém foi que um grande temor se 

apoderou de todos.              Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

                                  
   ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 

03 – Pr. Eudes; 10 – Pr. Walter; 

17 – Pr. Waldemar; 24 – Sem. Altino 
CULTO DEVOCIONAL 

03 – Dc. José Bruno; 10 – Jaciara; 

17 – Laércia; 24 – Pb. Franklin 
                 MOCIDADE (SÁB) 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 

06 – Fca. Angelita; 13 – Wirlline;  
20 – Dc. Sérgio; 27 – Pb. Franklin 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

06,20 - Bosco; 13,27 - Sérgio  
CONG. ROTA DO SOL (DOM 

  03 – Pr. Jedaías; 10 – Pr. Waldemar  

     17 – Pb. Silas; 24 – Pr. Jedaías 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

       03 – Pr. Walter; 10 – Pb. Saul;   

           17 – Altino; 24 – Pb. Silas  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
    03 – Pr. Waldemar; 10 – Pb. Carlos  

   17 – Pb. Franklin; 24 – Pb. Emanuel 

        IEC/MANAÍRA – 03,10,17,24 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

      05 – Pr. Eudes; 12 – Pb. Franklin;  

      19 – Dc. Bruno; 26 – Sem. Altino 
ESCALA DLOV (SEDE) 

                 03 – Coral/Getsêmani 

10 – Getsêmani/Ebenézer 
17 – Getsêmani/Q. Renovação 

24 – Bandinha/Ebenézer 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje – Sérgio/Marçal 

Terça-Feira – Murilo 
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          CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV/DEZ) 
27/10 – 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. 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); 03-Joyce 
André; 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-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 96 

   Convite a toda a terra para louvar  
               e temer ao Senhor 
1 - Cantai ao Senhor um cântico novo, 
cantai ao Senhor, todos os moradores da 
terra. 2 - Cantai ao Senhor, bendizei o seu 
nome; anunciai a sua salvação de dia em 
dia. 3 - Anunciai entre as nações a sua 
glória; entre todos os povos, as suas 
maravilhas. 4 - Porque grande é o Senhor 
e digno de louvor, mais tremendo do que 
todos os deuses. 5 - Porque todos os 
deuses dos povos são coisas vãs; mas o 
Senhor fez os céus. 6 - Glória e majestade 
estão ante a sua face; força e formosura, 
no seu santuário. 
7 - Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, 
dai ao Senhor glória e força. 8 - Dai ao 
Senhor a glória devida ao seu nome; 
trazei oferendas e entrai nos seus átrios. 
9 - Adorai ao Senhor na beleza da 
santidade; tremei diante dele todos os 
moradores da terra. 
10 - Dizei entre as nações: O Senhor 
reina! O mundo também se firmará para 
que se não abale. Ele julgará os povos 
com retidão. 11 - Alegrem-se os céus, e 
regozije-se a terra: brame o mar e a sua 
plenitude. 12 - Alegre-se o campo com 
tudo o que há nele; então, se regozijarão 
todas as árvores do bosque, 13 - ante a 
face do Senhor, porque vem, porque vem 
a julgar a terra; julgará o mundo com 
justiça e os povos, com a sua verdade.  
 

          VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

 Comentando o Breve Catecismo de Westminster  
PERGUNTA 27. Em que consistiu a humilhação de 
Cristo? R. A humilhação de Cristo consistiu em Ele 
nascer, e isso em condição baixa, feito sujeito à lei; em 
sofrer as misérias desta vida, a ira de Deus e 
amaldiçoada morte na cruz; em ser sepultado, e 
permanecer debaixo do poder da morte durante certo 
tempo. Ref. Lc 2.7; Fp 2.6-8; Gl 4.4; 3.13; Is 53.3; Mt 
27.43; 1Co 15.3-4. Nosso Comentário: no estudo da 
Cristologia encontramos os Estados de Cristo (Estado 
de Humilhação e Estado de Exaltação). A pergunta em 
questão trata do estado de Humilhação de Cristo. 
Nesse estado é enfocada a vida de Jesus como 
homem, ou seja, a Sua encarnação, os seus 
sofrimentos, a sua morte e o seu sepultamento. É 
sabido pelos evangelhos de Mateus, Lucas e João bem 
como pela carta de Paulo aos Gálatas, que o Logos 
divino, o Filho de Deus, encarnou por obra e graça do 
Espirito Santo no ventre da bendita virgem Maria. O 
Cristo pré-existente assumiu uma natureza humana e 
veio tabernacular conosco, daí o seu nome Emanuel - 
Deus conosco. Os sofrimentos de Cristo são 
identificados nos Evangelhos e nas cartas apostólicas, 
culminando com a sua morte vicária na cruz do Calvário 
e o consequente sepultamento, que é o estágio final 
desse estado. O texto de Paulo aos Filipenses nos dá 
uma ideia clara sobre a vida dramática vivida por Jesus: 
“De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que 
houve também em 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. O fato 
do todo-poderoso Filho Deus, igual ao Pai em essência 
e em atributos, decidir se esvaziar de Sua glória e vir a 
este mundo caído para viver entre nós e morrer na cruz 
por vontade da Santíssima Trindade, ser considerado 
maldito e receber sobre si a ira de Deus por causas dos 
pecados dos outros, é uma poderosa manifestação da 
bondade, misericórdia e amor de Deus dispensados a 
nós pecadores.                 Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

PROGRAMAÇÃO DO DERE: hoje pela manhã teremos 
uma programação especial promovida pelo 
Departamento de Educação Religiosa (DERE) de nossa 
Igreja. O enfoque dessa programação será a Reforma 
Protestante. A programação terá início às 09h, sob a 
responsabilidade do Pastor Walter Moura. Não percam!   
ANIVERSÁRIO DA AUXILIADORA: hoje à noite teremos 
uma programação especial atinente ao aniversário do 
Deptº de Auxiliadoras da Igreja. Pregará no culto a 
Missionária Vilma Freitas. O Conjunto Ebenézer e o 
Quarteto Renovação participarão do culto, cuja direção 
será de responsabilidade do DAUC.  
ASSEMBLEIA DA IGREJA: no domingo passado, 20/10, 
tivemos uma assembleia extraordinária e nela foi 
autorizado o batismo da irmã Lindalva Pereira Brandão, 
que serve a Deus na IEC/Manaíra. O batismo de Lindalva 
aconteceu nesse mesmo dia, pelo Pastor Eudes. 
Também nessa assembleia foram recebidos como 
membros os irmãos Williame Onias Alves (Pastor), Maria 
Helena dos Santos Onias, Franklin José de Miranda do 
Nascimento (Presbítero) e Luceni Cavalcanti de Miranda. 
Também foi solicitado pelo Pastor da Igreja registrar em 
ata sobre as finanças da Igreja, ou seja, publicação 
mensal de balancete e relação de contribuintes do mês, e 
que se alguém tiver qualquer dúvida sobre a sua 
contribuição deve procurar a contadora Lucia Diniz, 
diretora do Deptº de Contabilidade. Damos as boas-
vindas aos irmãos que foram recebidos na membrezia da 
Igreja bem como a irmã Lindalva que com o batismo 
tornou-se membro da III IEC/JPA. 
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTOS: os casais 
Alcides/Cleonice (22/10) e Makobi/Laélia (15/10) 
completaram, dois e três anos de casados, 
respectivamente. Parabenizamos a esses ilustres irmãos 
e desejamos que Deus os abençoe sempre.  
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                 


