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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  –  08/03/20   

 Comentando Atos dos Apóstolos 
                A Ressurreição de Dorcas (At 9.36-43) 
Depois do episódio da cura do paralitico Enéias, realizada 
por Pedro em nome de Jesus, acontecido na cidade de 
Lida, o texto em apreço relata outro significativo episódio. 
Na cidade de Jope que ficava próximo a Lida, havia uma 
mulher cristã piedosa chamada Dorcas (grego) e conhecida 
também pelo nome de Tabita (aramaico), ambos 
significando, carinhosamente, gazela. Dorcas se notabilizara 
fazendo caridade as irmãs da Igreja. “Havia em Jope uma 
discípula por nome Tabita, nome este que, traduzido, quer 
dizer Dorcas; era ela notável pelas boas obras e esmolas 
que fazia” At 9.36. Aconteceu que Dorcas adoecera e 
morrera. Os irmãos da Igreja em Jope sabendo que o 
apostolo Pedro se encontrava em Lida o chamaram com 
urgência, enquanto faziam os preparativos para o 
sepultamento. “E aconteceu, naqueles dias, que, 
enfermando ela, morreu; e, tendo-a lavado, a depositaram 
num quarto alto”. At 9.37. Ao chegar na casa onde o corpo 
de Dorcas se encontrava, as viúvas pobres da Igreja 
mostraram, chorando, a Pedro os aventais e as roupas que 
ela fizera para elas. Pedro orientado pelo Espirito mandou 
que elas saíssem do quarto e ali, sozinho, dobrou os seus 
joelhos diante de Deus e invocou o poderoso nome de 
Cristo, e ordenou que a morta se levantasse, e assim 
aconteceu. Pedro chama os santos presentes naquela casa, 
inclusive as viúvas e a apresenta viva. Esse é o primeiro 
milagre de ressurreição feito pelo apóstolo Pedro registrado 
no livro de Atos. Quanto à Dorca, por ocasião de sua morte, 
a sua alma foi levada para o Céu, e em resposta a oração 
de Pedro, Deus ordenou que ela voltasse e reassumisse o 
corpo em que vivera que, na ocasião, fora energizado pelo 
Espirito Santo, voltando os seus órgãos a funcionarem 
normalmente.  O acontecido divulgou-se por toda a Jope e 

muitos se converteram ao Senhor. Pr. Eudes L. Cavalcanti 

                                         

ESCALA DE OBREIROS (MARÇO) 
                   PÚLPITO IGREJA SEDE 

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

                          CULTO DEVOCIONAL 
08 – Pb. Demétryo; 15 – Dc. Josias;  
22 – Dc. Bruno; 29 – Fca. Angelita 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
10 – Fca. Angelita; 17 – Dc. Josias;  
24 - Sem. Altino; 31 – Pr. Samuel 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

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) 
11 – Bosco; 18,25 – Sérgio Sebastião 

CONG. ROTA DO SOL (DOM)m  
08 – Pr. Jedaías; 15 – Pb. Emanuel;  
22 – Pr. Waldemar; 29 – Pb. Silas 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

08 – Pb. Saul; 15 – Esdras Guimarães; 
 22 – Pr. Jedaías; 29 – Pb. Saul 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

08 – Sem. Altino; 15 – Pr. Jedaías;  
22 – Pb. Fco. Martins; 29 – Pr. Jedaías  

ESCALA DE CONJUNTOS 
08 – Getsêmani/Ebenézer  

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

29 – Getsêmani/Ebenézer/Q. Renovação 
ESCALA DE DIÁCONO 
Hoje – Marçal/Marconi 

Ter – Dc. Ednaldo 

Servi ao Senhor com alegria. 
Mini Vigília – 13/03 – à partir das 21.30h  

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 

 

 
                        
           CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR/ABR) 
08 – Dia Internacional da Mulher; 13 – Curso Capacitação 
Evangelística (II); 13 – 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 119.17-32 

       A excelência da lei do Senhor e a felicidade       
                   daquele que a observa 
                                 Guímel 
17 - Faze bem ao teu servo, para que viva e 
observe a tua palavra. 18 - Desvenda os meus 
olhos, para que veja as maravilhas da tua lei.  
19 - Sou peregrino na terra; não escondas de mim 
os teus mandamentos. 20 - A minha alma está 
quebrantada de desejar os teus juízos em todo o 
tempo. 21 - Tu repreendeste asperamente os 
soberbos, amaldiçoados, que se desviam dos teus 
mandamentos. 22 - Tira de sobre mim o opróbrio e 
o desprezo, pois guardei os teus testemunhos.  
23 - Enquanto os príncipes se conluiavam e 
falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus 
estatutos. 24 - Também os teus testemunhos são o 
meu prazer e os meus conselheiros. 
                                  Dálete 
25 - A minha alma está pegada ao pó; vivifica-me 
segundo a tua palavra. 26 - Meus caminhos te 
descrevi, e tu me ouviste; ensina-me os teus 
estatutos. 27 - Faze-me entender o caminho dos 
teus preceitos; assim, falarei das tuas maravilhas. 
28 - A minha alma consome-se de tristeza; 
fortalece-me segundo a tua palavra. 29 - Desvia de 
mim o caminho da falsidade e concede-me 
piedosamente a tua lei. 30 - Escolhi o caminho da 
verdade; propus-me seguir os teus juízos.  
31 - Apego-me aos teus testemunhos; ó Senhor, 
não me confundas. 32 - Correrei pelo caminho dos 
teus mandamentos, quando dilatares o meu 
coração.                       %%%% 

Esclarecendo: O Salmo 119 é um acróstico. As 
palavras Guímel e Dálete são a terceira e a quarta 

letras do alfabeto hebraico. 

 Comentando o Breve Catecismo  
de Westminster 

PERGUNTA 40. Que revelou Deus primeiramente 
ao homem para regra de sua obediência? R. A 
regra que Deus revelou primeiramente ao homem 
para sua obediência foi a lei moral. Ref. Rm 2.14-
15. Nosso Comentário: No Sinai quando Israel se 
aquartelou após sair do Egito, Deus revelou-se ao 
Seu povo e o orientou, através de Moisés, a 
construir o tabernáculo, a instituir o sacerdócio 
arônico, a organizar o exército, e entregou a Lei 
para ser observada pela nação na terra de Canaã. 
Essa Lei tinha três partes, a saber: a Lei Civil, a 
Cerimonial e a Lei Moral. As duas primeiras eram 
especificas para Israel e tiveram o seu 
cumprimento e não são obrigatória para a Igreja, 
caducaram. A Lei Moral era também para Israel, 
mas transcende a esse povo, pois ela tem uma 
dimensão que disciplina o viver do homem em 
geral, em todos os tempos e, inclusive, para a 
Igreja de Cristo. Ainda, essa Lei foi condensada no 
Decálogo ou seja nos Dez Mandamentos. Os 
quatro primeiros mandamentos do Decálogo 
legislam a relação do homem com Deus, e os seis 
restantes legislam a relação do homem para com o 
seu semelhante. No Novo Testamento, o Salvador 
sintetizou o Decálogo em dois mandamentos, a 
saber: Amar a Deus sobre todas as coisas e ao 
próximo como a si mesmo. (Mt 22.36-40). Ainda, o 
Senhor Jesus reinterpretou alguns mandamentos 
da Lei Divina esclarecendo os princípios por eles 
estabelecidos. Foi dito nesse artigo que a Lei Moral 
transcende a nação israelita, e que é para toda a 
humanidade em todas as épocas, inclusive para 
aquela que a lei moral não fora revelada. O texto 
de Romanos nos diz que Deus imprimiu na alma 
humana, na Imago Dei, parte dessa Lei e por isso 
são indesculpáveis quando do julgamento final. 
(Rm 2.11-16).        Pr. Eudes L. Cavalcanti                                

 

CURSO CAPACITAÇÃO EVANGELISTICA: na 
próxima sexta-feira, dia 13, a partir das 19.30h, 
teremos a segunda e última etapa do Curso de 
Capacitação Evangelística, que está sendo ministrado 
pelo Evangelista Dr. Sérgio Ribeiro, Presidente da 
Missão JUVEP. Prestigiem! 
MINI-VIGILIA DE ORAÇÃO: na próxima sexta-feira, 
após o Curso de Capacitação Evangelística, teremos 
a nossa primeira Mini Vigília de Oração de 2020. 
Neste ano está programado quatro mini vigílias, uma 
em cada trimestre. O tema dessa Mini Vigília é: “É 
Tempo de Buscar ao Senhor”, baseado em Oséias 
10.12. A Mini Vigília será dirigida pelo DHEC e o 
Evangelista Davi da Silva terá a responsabilidade de 
ministrar a Palavra de Deus. Ainda nessa Mini Vigília 
os Conjuntos da Igreja Ebenézer e Getsêmani 
participarão do culto. Prestigiem! 
CULTO MISSIONÁRIO/OFERTÓRIO ALIANÇA: no 
próximo domingo teremos o nosso primeiro culto com 
ênfase missionária deste ano. Nesse culto, cuja 
direção será da Secretaria de Missões (SEMI), a 
pregação será de responsabilidade do Pastor Walter 
Moura. Ainda nesse culto iremos levantar a primeira 
parcela de nossa oferta para a obra missionária da 
nossa Denominação (ALIANÇA). O nosso alvo anual 
(2020) será de R$ 3.000,00, dividido em quatro 
parcelas de R$ 750,00. Pedimos a cooperação da 
Igreja para que atinjamos o alvo estipulado para o 
ofertório do próximo domingo (R$ 750,00). 
Lembrando que todos nós temos responsabilidade 
com a obra missionária da Igreja de Cristo. Colabore.  
CULTO NOS LARES: pela graça divina está 
programado todos os meses um culto nos lares da 
Igreja. O apelo da direção da SEMI foi atendido e já 
temos uma programação de cultos para o ano inteiro. 
Nesses cultos, que sempre será realizado nas sextas-
feiras, teremos a participação do Conjunto Ebenézer 
e da Bandinha. Os pregadores são os da casa. 
DIZIMOS E OFERTAS: lembramos aos irmãos que 
Deus nos deu a responsabilidade e o privilégio de 
mantermos o Seu trabalho através dos dízimos e 
ofertas. Em Provérbios 3.9,10, encontramos sobre o 
assunto: “Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as 
primícias de toda a tua renda; e se encherão os teus 
celeiros abundantemente, e trasbordarão de mosto os 

teus lagares”. Quem é fiel ao Senhor nesse mister, 
com certeza, tem uma bênção de Deus especifica 
sobre a sua vida nessa área. É o que diz o texto.     
 


