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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  –  01/03/20   

Comentando Atos dos Apóstolos 
                          A Cura de Enéias (At 9.32-35) 
 “Passando Pedro por toda parte, desceu também aos 
santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo 
homem, chamado Enéias, que havia oito anos jazia de 
cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéias, Jesus 
Cristo te cura! Levanta-te e arruma o teu leito. Ele, 
imediatamente, se levantou. Viram-no todos os habitantes 
de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor”. 
Nessa seção, o enfoque de Lucas, autor do livro de Atos, 
é no ministério de Pedro que é retomado depois do relato 
da experiência de conversão de Saulo, no início do 
capitulo 9 de Atos e da sua ida às pressas para Tarsis 
onde nascera. O texto em apreço nos diz que Pedro, 
numa intensa atividade evangelística, ia por toda parte da 
Judeia, e que descera a uma cidade chamada Lida onde 
visitara a Igreja de lá. Naquela cidade habitava um 
homem chamado Enéias que era paralitico, e que jazia 
numa cama havia oito anos. Enéias, provavelmente, era 
um crente em Cristo e talvez estivesse numa reunião da 
Igreja. O fato é que Pedro o encontra e disse para ele 
estas celebres palavras: “Enéias, Jesus Cristo te cura! 
Levanta-te e arruma o teu leito”. Aquelas poderosas 
palavras energizadas pelo Espirito Santo fez o homem 
levantar-se da cama totalmente curado pelo poder de 
Deus. Esse milagre levou as pessoas que habitavam em 
Lida e em Sarona outra cidade, a se converterem ao 
Senhor. É bom lembrar que o Senhor Jesus capacitara os 
seus apóstolos, quando os comissionou, com o dom de 
curar os enfermos. “Curai enfermos, ressuscitai mortos, 
purificai leprosos, expeli demônios; de graça recebestes, 
de graça dai”. Mt 10.8. Lembrando ainda que Cristo é 
Todo-Poderoso, e que o milagre foi realizado em Seu 

nome.                             Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

                                         

ESCALA DE OBREIROS (MARÇO) 
                   PÚLPITO IGREJA SEDE 

01 - Pr. Walter; 08 – Pr. Eudes; 15 – Pr. Walter;  
22 – Pr. Eudes; 29 – Pr. Samuel 

                       CULTO DEVOCIONAL 
01 – Ev. Davi; 08 – Pb. Demétryo; 15 – Dc. Josias;  

22 – Dc. Bruno; 29 – Fca. Angelita 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
03 – Pr. Eudes; 10 – Fca. Angelita;  

     17 – Dc. Josias; 24 - Sem. Altino; 31 – Pr. Samuel 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

04 – Dc. Euclides; 11 – Dc. Sérgio Sebastião;  
18 – Fca. Angelita; 25 – Marlene Soares 

CULTO DA MOCIDADE (SÁBADO) 
07 – Pb. Fabiano; 21 – Pr. Jedaías  

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
04,11 – Bosco; 18,25 – Sérgio Sebastião 

CONG. ROTA DO SOL (DOM)m  
01 - Pr. Waldemar; 08 – Pr. Jedaías; 15 – Pb. Emanuel; 

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

01 - Pr. Jedaías; 08 – Pb. Saul; 15 – Esdras Guimarães; 
22 – Pr. Jedaías; 29 – Pb. Saul 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
01 - Pr. Samuel; 08 – Sem. Altino; 15 – Pr. Jedaías;  

22 – Pb. Fco. Martins; 29 – Pr. Jedaías  
ESCALA DE CONJUNTOS 

01 – Getsêmani/Coral   
08 – Getsêmani/Ebenézer  

15 – Getsêmani/Ebenézer/Mocidade  
22 – Bandinha/Coral  

29 – Getsêmani/Ebenézer/Q. Renovação 
ESCALA DE DIÁCONO 
Hoje – Makobi/Ednaldo 

Ter – Dc. Euclides 

Servi ao Senhor com alegria.  

                        

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 

 

 
                        
           CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR/ABR) 
06/03 – Curso Capacitação Evangelística (I); 07 – Culto do 
Amigo; 07 (Tarde) – Chá de Fraldas (Merilin); 08 – Dia 
Internacional da Mulher; 13 – Curso Capacitação 
Evangelística (II); 14 – Mini Vigília; 15 – Culto 
Missionário/Ofertório da ALIANÇA; 20 – Culto no Lar; 21 – 
Chá das Mães; 28 – Avanço Evangelística/Aniversário Cong. 
Ernani Sátiro. 04/04–Palestra para Casais; 09-12– Congresso 
Regional DNAEC; 10–Manhã de Jejum e Oração; 18–Culto 
Evangelístico; 19 – Aniv. Conj. Ebenézer; 24 Culto no Lar; 25 
– Intercâmbio IEC/IYN; 25 – Sabadão com Cristo - Pq Arruda 
Câmara.   

                    ANIVERSARIANTES DE MARÇO 
01-Marizete Florenço, 03-Matheus da Silva, 04-Ederaldo José 
(E. Sátiro), 04-Amanda Saionara, 05-Daniel Rocha 
(filho/Amanda), 05-João Pedro (neto Josefa Porfírio), 05-Mª 
Nasaré de Sousa, 05-Clécia Batista (E. Sátiro), 06-Sem. 
Altino Camilo, 07-Isa Nery, 07-Pb. José Diniz, 08-Luma 
Gabriele, 08-Márcia Firmino, 08-Dc. Sérgio Sebastião, 09-
Marcelo de Medeiros, 09-Analice dos Santos, 09-Vanda L. 
Cavalcanti (E. Sátiro), 09 Darlene Monteiro, 09-Marcos Victor, 
10-Normandelha de Souza (R. do Sol), 10-Pb. Emanuel 
Felinto, 11-Ailza de Alcântara, 12-Beatriz Porfírio (neta Josefa 
Porfírio), 13-Sione Gomes 15-Marluce Gomes, 15-Lígia Keila, 
15-Sérgio Soares, 19-Tiago Antônio, 20-Aneilde Silvestre, 20-
Miss. Liliane Liger, 20-Mª Walkiria, 20-Pb. Silas Luiz, 20-Pb. 
Francisco de Assis (J. Américo), 21-Levi Ancelmo, 23-
Rosilene da Silva, 27-Elias Kennedy, 27-Lúcia Diniz, 27-
Pedro Henrique (neto de Célia), 27-Jonatas Lima 
(filho/Liliane), 28-Sandro Rikelce (E. Sátiro), 29-Renata Araújo 
e 30-Marina Rocha (filha/Amanda). 
MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos pelas famílias, pela nossa 
Igreja, pelos enfermos, pela salvação das almas perdidas, 

pela nossa Pátria, pela ALIANÇA, etc. “Orai sem cessar”. 
 

               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 Jovens (Templo/Residências) 

 
 

“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 – SALMO 119.1-16 

       A excelência da lei do Senhor e a felicidade       
                   daquele que a observa 
                                    Álefe 
1 - Bem-aventurados os que trilham caminhos retos 
e andam na lei do Senhor. 2 - Bem-aventurados os 
que guardam os seus testemunhos e o buscam de 
todo o coração. 3 - E não praticam iniquidade, mas 
andam em seus caminhos. 4 - Tu ordenaste os teus 
mandamentos, para que diligentemente os 
observássemos. 5 - Tomara que os meus caminhos 
sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os 
teus estatutos. 6 - Então, não ficaria confundido, 
atentando eu para todos os teus mandamentos.  
7 - Louvar-te-ei com retidão de coração, quando 
tiver aprendido os teus justos juízos. 8 - Observarei 
os teus estatutos; não me desampares totalmente. 
                                 Bete 
9 - Como purificará o jovem o seu caminho? 
Observando-o conforme a tua palavra. 10 - De todo 
o meu coração te busquei; não me deixes desviar 
dos teus mandamentos. 11 - Escondi a tua palavra 
no meu coração, para eu não pecar contra ti.  
12 - Bendito és tu, ó Senhor! Ensina-me os teus 
estatutos. 13 - Com os meus lábios declarei todos 
os juízos da tua boca. 14 - Folgo mais com o 
caminho dos teus testemunhos do que com todas 
as riquezas. 15 - Em teus preceitos meditarei e 
olharei para os teus caminhos. 16 - Alegrar-me-ei 
nos teus estatutos; não me esquecerei da tua 
palavra.   
                                    %%%% 
 

Esclarecendo: o Salmo 119 é um acróstico. As 
palavras Álefe e Bete são as duas primeiras letras 

do alfabeto hebraico. 

 Comentando o Breve Catecismo de Westminster 
Pergunta 45. Como exerce Cristo as funções de rei? R: 

Cristo exerce as funções de rei chamando do mundo um 

povo para si, dando-lhe oficiais, leis e disciplinas para 

visivelmente o governar; dando a graça salvadora aos 

seus eleitos; recompensando a sua obediência e 

corrigindo-os por causa dos seus pecados; preservando-os 

por causa dos seus pecados; preservando-os e 

sustentando-os em todas as tentações e sofrimentos; 

restringindo e vencendo todos os seus inimigos, e 

poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua 

própria glória e para o bem do seu povo; e também 

castigando os que não conhecem a Deus nem obedecem 

ao Evangelho. Ref. Is. 55:5; Gn. 49:10; 1 Co. 12:28; Jo 

15:14; Mt. 18:17-18; At. 5:31; Ap. 22:12, e 3:19; Rm. 8:37-

39; 1 Co. 15:25; Rm. 14:11, e 8:28; 1 Ts. 1:8; Sl. 2:9. Nosso 

Comentário: como dito no boletim anterior, Cristo tem 

três ofícios: Profeta, Sacerdote e Rei. Já comentamos 

Cristo como Profeta e Sacerdote, agora iremos comentá-

Lo como Rei.  Na penúltima etapa do estado de exaltação 

de Cristo, o encontramos exaltado no Céu, a direita de 

Deus Pai Todo-Poderoso, governando o mundo e 

especialmente a Sua Igreja. Depois de realizar a obra 

redentora e ascender aos Céus, cumpriu-se o Salmo 24.7-

10, que diz: “Levantai, ó portas, as vossas cabeças; 
levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da 
Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e 
poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó 
portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó entradas 
eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da 
Glória? O Senhor dos Exércitos; ele é o Rei da Glória. 
(Selá). Entronizado, Cristo, como dito, governa o universo 

em nome de Seu Pai, e a Igreja através de Sua Palavra e 

do Seu Espirito. No governo da Igreja, Cristo chama a si as 

Suas ovelhas para a Salvação e uma vez salvas cuida 

delas, protege-as, livra-as das tentações e as disciplina 

como Rei amoroso, dá-lhe ministros para apascentá-las 

em Seu nome, e repreende os inimigos da Igreja. Que 

Jesus é Rei não existe dúvidas quanto a isto, porque 

temos muito material bíblico que O identifica assim, 

como por exemplo: “Estes combaterão contra o Cordeiro, 
e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores 
e o Rei dos reis; vencerão os que estão com ele, 
chamados, eleitos e fiéis”.  Ap 17.14.     Pr. Eudes Lopes                                 

 
 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite iremos 
celebrar a Ceia do Senhor. Lembramos a todos 
que a Ceia do Senhor é o grande símbolo memorial 
da morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. 
O Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz 
para a nossa eterna redenção e contínua 
purificação de nossos pecados. “Fazei isto em 
memória de mim”. Prestigiem! 
SEMANA DE ORAÇÃO (02 A 05): D/P – Pb. 

Léo/Pb. Demétryo; Ter – Pr. Eudes/Pr. Eudes; Qua 
– Adeilda/Dc. Euclides; Qui – Adriana/Pb. Fabiano 
“Orando em tempo o tempo...”. 
CURSO CAPACITAÇÃO EVANGELISTICA: na 

próxima sexta-feira, dia 06/03, teremos a primeira 
etapa de um curso de capacitação evangelística, 
que será ministrado pelo evangelista missionário 
Dr. Sérgio Ribeiro, Presidente da missão JUVEP, 
que tem realizado um grande trabalho de 
implantação e fortalecimento de igrejas no interior 
do Nordeste. O acesso ao curso é gratuito e será 
emitido certificado para os participantes. A segunda 
parte do curso está programada para a sexta-feira, 
dia 13/03. Esse curso faz parte da programação da 
SEMI para o ano em curso.  
CHÁ DE FRALDAS: no próximo sábado à tarde as 

instalações da Igreja (área coberta) estão 
reservadas para um chá de fraldas de Benjamin, 
filho de Leo/Merilin, que breve nascerá.  
CULTO DO AMIGO: no próximo sábado, à partir 

das 19.30h, teremos em nossa Igreja, o culto do 
amigo, evento promovido pela nossa Mocidade. O 
Diácono Josias, diretor do Departamento de 
Jovens e Adolescentes convida a todos os jovens e 
adolescentes a se fazerem presentes nesse 
evento, inclusive aos colegas dos jovens da Igreja.  
RETIRO ESPIRITUAL: foi uma bênção o nosso 
Retiro Espiritual. Em tudo fomos abençoados por 
Deus. Ótimas reuniões, boas pregações, louvores, 
almoços, confraternização... A nossa gratidão a 
Deus primeiramente, aos preletores, aos dirigentes 
dos cultos, aos conjuntos da Igreja, ao Asp. Dc. 
Samuel Monteiro que dirigiu o louvor junto com 
Jaciara na segunda-feira, aos irmãos que cuidaram 
da cozinha, liderados pelos irmãos Dc. Gentil e Iza 
Maria. Deus a todos recompense.      


