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            BOLETIM DOMINICAL  –  29/12/19   

Comentando Atos dos Apóstolos 
                   Filipe prega em Samaria (At 8.4-8) 
A perseguição que desabara sobre a Igreja no início de sua 
existência, perseguição essa, tudo indica, liderada por Saulo 
de Tarso, no lugar de ser uma tragédia para a Igreja, foi 
uma benção do ponto de vista espiritual, pois os irmãos 
dispersos, segundo o texto em apreço, por onde passavam 
pregavam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 
“Entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte 
pregando a palavra” At 8.4. É importante observar a graça 
de Deus sobre aqueles irmãos perseguidos, pois mesmos 
perdendo os seus lares, empregos, negócios, etc, no lugar 
de se lamuriarem, reclamarem, encheram-se de 
entusiasmos por Cristo e pela Sua obra. Uma pergunta que 
não quer calar é que por que aquela perseguição se a Igreja 
estava andando sob a direção do Espirito Santo? Penso eu 
que a perseguição foi ocasionada pela letargia ou demora 
da Igreja em cumprir integralmente a ordem de Cristo 
conforme explicitada em At 1.8. “mas recebereis poder, ao 
descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas 
testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e 
Samaria e até aos confins da terra”. Na perseguição, um 
Diácono se destacou com o dom ministerial de evangelista 
que Deus lhe dera, Filipe um dos sete separados no início 
da Igreja. O ministério de Filipe concentrou-se na cidade de 
Samaria, capital da região central da Palestina, onde uma 
poderosa obra do Espírito Santo foi realizada (conversão, 
cura de enfermidades e expulsão de demônios), conforme 
texto a seguir: “Filipe, descendo à cidade de Samaria, 
anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, 
às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que 
ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos 
saíam gritando em alta voz; e muitos paralíticos e coxos 
foram curados. E houve grande alegria naquela cidade” At 

8.5-8.                            Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

                                      

   
ESCALA DE OBREIROS (JANEIRO) 

                 PÚLPITO IGREJA SEDE 

05 – Pr. Formiga; 12 – Pr. Walter;  

19 – Pr. Eudes; 26 – Pb. Emerson 
CULTO DEVOCIONAL 

05 – Sem. Altino; 12 – Fca. Angelita;  

19 – Laércia; 26 – Pb. Demétryo 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
07 – Pr. Eudes; 14 – Sem. Altino;  

21 – Miss. Fca Angelita; 28 – Pb. Fabiano 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
08 – Miss. Fca. Angelita; 15 - Wirlline;  

22 - Dc. Sérgio; 29 – Dc. Euclides 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
08,15 - Sérgio Sebastião; 22,29 - Bosco 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

05 – Pr. Waldemar; 12 – Pb. Silas;  
19 – Dc. Bonifácio; 26 - Pb. Emanuel 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

05 – Pr. Jedaías; 12 – Sem. Altino;  
19 – Pr. Jedaías; 26 - Pb. Silas  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

05 – Pr. Walter; 12 – Pb. Carlos Alberto;  
19 – Pb. Francisco; 26 - Dc. Nivaldo  

ESCALA DLOV (SEDE) 

05 - Getsêmani/Ebenézer 
12 – Getsêmani/Coral 

19 – Bandinha/Q. Renovação 

26 - Getsêmani/Ebenézer 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje: Marconi/Makobi  

Ter – Euclides  

Servi ao Senhor com alegria. 
 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
        

 
 
 
 
 
 

 

 
                            

         
            CALENDÁRIO DE EVENTOS (JAN) 
11 – Confraternização DINF; 12 – Dia Intercessão 
pela ALIANÇA; 18 – Confraternização Conjunto 
Ebenézer; 19 – Reunião especial SEMI (apresentação 
programa 2020); 25 – Intercâmbio DHEC; 31 – Culto 
no Lar.  
                ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 
05-Dc. Nivaldo Batista, 06-Jader Porfírio, 07-Saullo 
Rikelce (E. Sátiro), 08-Elda Lopes (E. Sátiro), 9-
Severina Lima (Esp. Pb. Genison), 11-Pb. Aureliano 
Fernandes, 12-Bruna Vanessa, 13-Mª de Fátima Brito, 
16-Dc. José Marçal Jr., 19-Sara Mizraim, 25-Alcides 
Gomes, 25-Risolene Fernandes, 26-Jaciara Araújo, 
27-Valdilene Régis, 29-Mª Joselene Avelino 

######### 
SOLDADOS DE CRISTO: o Presb. Franklin José, 
responsável pelo mais novo empreendimento da 
Igreja – Grupo Soldados de Cristo, convida os juniores 
e adolescentes, a partir de 10 anos de idade, para 
participarem desse projeto.  As inscrições estão 
abertas e são gratuitas e poderão ser feitas junto as 
irmãs Laércia e Christyanne. Os ensaios começarão 
no segundo sábado de 2020 (11/01), no horário de 
14h as 16h. Pedimos aos pais e avós que incentivem 
aos seus filhos e netos a participarem desse projeto.  
 

CULTO FINAL DE ANO: na próxima terça-feira, dia 
31, iremos celebrar ao Senhor o último culto de 2019. 
O culto começará às 20h e terminará as 22h. Em 
seguida teremos um momento de confraternização 
que será para toda a Igreja.  
 

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 103 
 

       Convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça 

 1 - Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em 

mim bendiga o seu santo nome. 2 - Bendize, ó minha alma, 

ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. 

3 - É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas 

as tuas enfermidades; 4 - quem redime a tua vida da 

perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia;  

5 - quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua 

mocidade se renova como a águia. 

6 - O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. 7 - Fez 

notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos, aos 

filhos de Israel. 8 - Misericordioso e piedoso é o Senhor; 

longânimo e grande em benignidade. 9 - Não repreenderá 

perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira.  

10 - Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos 

retribuiu segundo as nossas iniquidades. 11 - Pois quanto o 

céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua 

misericórdia para com os que o temem. 12 - Quanto está 

longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas 

transgressões. 13 - Como um pai se compadece de seus 

filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. 

14 - Pois ele conhece a nossa estrutura; lembra-se de que 

somos pó. 

15 - Porque o homem, são seus dias como a erva; como a 

flor do campo, assim floresce; 16 - pois, passando por ela o 

vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. 17 - Mas 

a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade 

sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos 

dos filhos; 18 - sobre aqueles que guardam o seu concerto, 

e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os 

cumprirem. 

19 - O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu 

reino domina sobre tudo. 20 - Bendizei ao Senhor, anjos 

seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, 

obedecendo à voz da sua palavra. 21 - Bendizei ao Senhor, 

todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o 

seu beneplácito. 22 - Bendizei ao Senhor, todas as suas 

obras, em todos os lugares do seu domínio. 

Bendize, ó minha alma, ao Senhor. 
 

  DIA 31 - CULTO FINAL DE ANO – JANTAR CONFRATERNIZAÇÃO  

 

   Comentando o Breve Catecismo de Westminster 
PERGUNTA 36. Quais são as bênçãos que 
nesta vida acompanham a justificação, 
adoção e santificação ou delas procedem? 
R. As bênçãos que nesta vida acompanham 
a justificação, adoção e santificação, ou 
delas procedem, são: certeza do amor de 
Deus, paz de consciência, gozo no Espírito 
Santo, aumento de graça, e perseverança 
nela até ao fim. Ref. Rm 5.1-5; 14.17; Jo 
1.16; Fp 1.6; 1Pe 1.5. Nosso Comentário: 
Escrevendo aos Efésios, Paulo no início de 
sua carta, nos diz que Deus já nos 
abençoou com toda a sorte de bênçãos 
espirituais nos lugares celestiais em Cristo 
Jesus (Ef 1.3). As bênçãos identificadas na 
pergunta acima têm como consequências 
naturais, ou práticas, para a vida da Igreja 
de Cristo, dentre outras as seguintes coisas: 
Convicção do amor dispensado por Deus a 
ela “Mas Deus prova o seu próprio amor 
para conosco pelo fato de ter Cristo 
morrido por nós, sendo nós ainda 
pecadores” Rm 5.8; Uma consciência 
purificada pelo sangue de Cristo que lhe 
concede tranquilidade no meio das 
tribulações. “Ora o fim do mandamento é a 
caridade de um coração puro, e de uma 
boa consciência, e de uma fé não fingida” 
(1 Tm 1.5); Gozo ou alegria no Espirito, que 
é uma das partes do fruto do Espirito Santo 
(Gl 5.22); A abundância do favor de Deus 
dispensado aos Seus filhos adotivos, 
tratando-os com graça e misericórdia (Rm 
5.20); e a perseverança na fé até ao final 
da vida do cristão neste mundo. Os crentes 
genuínos perseverarão na fé até o último 
dia da sua vida, pois a graça divina não o 
abandonará. “Todo aquele que o Pai me 
dá, esse virá a mim; e o que vem a mim, de 
modo nenhum o lançarei fora” Jo 6.37. 

                            Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

CULTO CONSAGRAÇÃO E POSSE DE OFICIAIS: 
hoje pela manhã teremos, a partir das 09h, um culto de 
celebração ao Senhor onde serão consagrados e 
empossados os novos oficiais Diáconos e Presbíteros. 
Todos os oficiais e pastores da Igreja em exercício 
devem se fazer presentes a esse culto porque eles irão 
participar da cerimônia de imposição de mãos. 
GRATIDÃO (I): final de ano é um momento ideal para 
que a gratidão ocupe um lugar preponderante em 
nossas vidas, pois completa um ciclo de atividades sob 
responsabilidade de alguém, de uma diretoria, etc. 
Assim sendo, manifestamos a nossa gratidão a Deus, 
primeiramente pelo ano que se finda. Agradecemos a 
Deus pelo cuidado, proteção, livramento e provisão 
concedidos as nossas vidas, famílias e Igreja em 2019. 
“Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há 
em mim bendiga o seu santo nome, Bendize, ó minha 
alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de 
seus benefícios” Sl 103.1,2.  
GRATIDÃO (II): agradecemos aos irmãos que 
ocuparam as diversas diretorias da Igreja durante o 
ano que se finda. Deus a todos recompense. 
GRATIDÃO (III):  agradecemos aos pastores e oficiais 
que fazem parte do ministério da nossa Igreja, que 
serviram ao Senhor em 2019. Esses irmãos foram e 
estão sendo uma bênção na vida da Igreja. Deus os 
abençoe sempre.  
BOAS-VINDAS: damos as boas vindas as novas 
diretorias que foram eleitas ou homologadas pela 
Igreja em sua última assembleia de membros. Deus os 
abençoe poderosamente em 2020. 
RECEPÇÃO DE MEMBROS: na nossa última 
assembleia tivemos a recepção de membros, por 
jurisdição, dos irmãos Erivan Santos Miranda e Maria 
Marques Miranda, sua esposa. Damos as boas-vindas 
a esses amados e desejamos que o convívio conosco 
seja salutar e que eles possam ser uma benção em 
nosso meio bem como sejam abençoados por Deus 
em tudo. Erivan e família estão servindo ao Senhor na 
nossa Congregação no Conj. José Américo.  
                   


