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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  –  09/02/20   

Comentando Atos dos Apóstolos 
              Saulo prega em Damasco (At 9.20-25) 
Saulo de Tarso, depois de convertido a Cristo e de ser 
cheio do Espirito Santo e de ter sido batizado, começou a 
pregar nas sinagogas de Damasco afirmando que Jesus 
Cristo era o Filho de Deus, ou seja, que Jesus era o Deus 
Filho, já anunciando num ambiente judaico que a Deidade 
não se compunha de uma só pessoa como pensavam os 
israelitas. Os que ouviam a Saulo, no início, ficaram 
perplexos devido ao seu passado recente de perseguidor 
dos seguidores de Cristo. Os perplexos sabiam que ele 
viera a Damasco para aprisionar aqueles que 
professavam a fé cristã. Mas, devido a veemência com 
que Paulo pregava demonstrando pelas Escrituras 
judaicas que Jesus era o Cristo, o Messias esperado por 
Israel, os judeus depois de um certo tempo começaram a 
olhar a Saulo com outros olhos, agora como um herege 
que confrontava a crença deles. Daí deliberaram eliminá-
lo tirando-lhe a vida. O plano dos judeus chegou ao 
conhecimento de Saulo que se precaveu e escapou das 
armadilhas preparadas pelos judeus. Depois, o texto nos 
informa que o ambiente para Saulo em Damasco se 
tornou insuportável, e que os seus discípulos resolveram 
de noite fazê-lo descer a muralha da cidade através de 
cordas, e assim Saulo escapou das armadilhas 
preparadas pelos judeus, que guardavam as portas da 
cidade de dia e de noite para ele não escapar. É 
importante observar que foi em Damasco que Saulo de 
Tarso começou o seu poderoso ministério de pregação do 
Evangelho de Cristo. Podemos observar nas parcas 
informações dadas pelo texto em apreço que o centro da 
pregação de Paulo era a pessoa do Senhor Jesus, o Filho 
de Deus e o seu messianismo (o Messias esperado por 
Israel).                         Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

                                         

ESCALA DE OBREIROS (FEVEREIRO) 
                 PÚLPITO IGREJA SEDE 

09 – Pr. Walter; 
16 – Pr. Eudes; 23 – Pr. Samuel Santos   

                  CULTO DEVOCIONAL 
09 – Dc. Bruno; 16 – Pb. Francisco   
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

11 – Pr. Jedaías 
18 – Pr. Waldemar; 25 (M) – Pr. Eudes 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
12 – Wirlline; 19 – Esdras Guimarães 

26 – Marlene Soares 
CULTO DA MOCIDADE (SÁBADO) 

29 – Dc. Josias  
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
12 – Sérgio Sebastião; 19,26 - Bosco 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
09 – Pb. Silas; 16 – Pb. Emanuel   
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
09 – Pb. Saul; 16 – Pr. Jedaías   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

09 – Pb. Franklin; 16 – Sem. Altino   
ESCALA DLOV (SEDE) 

09 – Getsêmani/Ebenézer 
16 - Getsêmani/Q. Renovação 

23 - Getsêmani/Ebenézer 
24 – Getsêmani/Ebenézer 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje: Sérgio/Marconi  
Ter – Makobi  

Servi ao Senhor com alegria.  
                           

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 

 

 
                        
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (FEV/MAR) 

09 – Programação Especial EBD/DINF; 15 – Culto 
Gratidão Bebês; 23-25 – Retiro Espiritual; 28 – Culto 
no Lar. 06/03 – Curso Capacitação Evangelística (I); 
07 – Culto do Amigo; 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.    
            ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 
03-Pedro Henrique (filho de Danilo), 04-Pb. Genison 
Gomes, 06-Cleonice Fernandes, 08-Cilene de 
Oliveira, 09-Henery Lopes, 09 – Andevy Kauã 
(sobrinho de Aneilde), 10-Israel Fernandes, 13-Mª do 
Socorro, 16-Auzeni da Silva, 17-Samuel 
(filho/Wirlline), 21-Rebeca Brito, 22-Dc. José Bruno, 
23-Hortência Gabriela (nora/Vera), 24-Danilo José, 
25-Gerlane Lima, 27-Adriana Meireles. 
SOLDADOS DE CRISTO: Desde quinta-feira passada 
o ensaio do grupo Soldados de Cristo estar sendo 
realizado nesse dia, aproveitando a presença das 
irmãs que ensaiam no Conjunto Ebenézer.  
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” Ef 6.18 
LEMBRANDO: não se esqueçam dos cultos de Oração 
e Estudo Bíblico nas Terça-Feira (19.30h às 21h) e 
Círculo de Oração nas quartas-feiras (15h às 17h). 
 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DO DINF    
HOJE PELA MANHÃ – TRAGAM AS CRIANÇAS. 

 
 

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 – Sl 27 
 

        Confiança em Deus e anelo pela sua presença 

                              Salmo de Davi 

 

1 - O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem 

temerei? O Senhor é a força da minha vida; de quem me 

recearei? 2 - Quando os malvados, meus adversários e 

meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as 

minhas carnes, tropeçaram e caíram. 3 - Ainda que um 

exército me cercasse, o meu coração não temeria; ainda 

que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. 

4 - Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que possa 

morar na Casa do Senhor todos os dias da minha vida, 

para contemplar a formosura do Senhor e aprender no 

seu templo. 

5 - Porque no dia da adversidade me esconderá no seu 

pavilhão; no oculto do seu tabernáculo me esconderá; 

pôr-me-á sobre uma rocha. 6 - Também a minha cabeça 

será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor 

de mim; pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu 

tabernáculo; cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. 

7 - Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo; tem 

também piedade de mim e responde-me. 8 - Quando tu 

disseste: Buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: 

O teu rosto, Senhor, buscarei. 9 - Não escondas de mim a 

tua face e não rejeites ao teu servo com ira; tu foste a 

minha ajuda; não me deixes, nem me desampares, ó 

Deus da minha salvação. 10 - Porque, quando meu pai e 

minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. 

11 - Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela 

vereda direita, por causa dos que me andam espiando. 

12 - Não me entregues à vontade dos meus adversários, 

pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os 

que respiram crueldade. 

13 - Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os 

bens do Senhor na terra dos viventes. 14 - Espera no 

Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; espera, 

pois, no Senhor. 
 

     RETIRO ESPIRITUAL – 23,24/02. NÃO PERCAM! 
 

Comentando o Breve Catecismo de Westminster 
Pergunta 42. Por que foi o nosso Mediador chamado Cristo? 

R. O nosso Mediador foi chamado Cristo, porque foi acima 

de toda a medida ungido com o Espírito Santo; e assim 

separado e plenamente revestido com toda a autoridade e 

poder para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei da 

sua igreja, tanto no estado da sua humilhação, como no da 

sua exaltação. Ref. Mat. 3:16; João 3:24; Sal. 45:7, João 

6:27; At. 3:22; Luc. 4:18, 21; Heb. 5:5-6; Isa- 9:6-7. Nosso 

Comentário: Os profetas antigos apresentaram em suas 

profecias a vinda de um personagem que eles intitularam 

de Messias, ou seja, uma pessoa enviada por Deus, ungida 

por Ele, para um ministério especial no meio do povo de 

Deus, que era basicamente o de libertar o povo de Deus do 

controle de potências estrangeiras e colocá-lo numa posição 

de proeminência no meio das nações. Essa esperança 

messiânica foi fortalecida mais ainda com a literatura 

apocalíptica que surgiu no período interbíblico e se 

expandiu até o final do século primeiro da era cristã. 

Quando o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos e estava 

para ascender aos céus, os seus discípulos perguntaram-lhe   

quando Ele, como Messias, restauraria o reino a Israel. A 

pergunta foi motivada porque eles já tinham consciência de 

que Jesus era o Messias prometido no Velho Testamento. 

Aliás o sobrenome Cristo dado a Jesus, é o correspondente   

grego do nome hebraico, ou seja Messias (hebraico) = Cristo 

(grego), ambos significando Ungido. Lembrando que Jesus 

foi ungido pelo Espirito Santo no dia do seu batismo no rio 

Jordão. “E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis 
que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus 
descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz 
dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me 
comprazo” Mt 3.16,17. Na sinagoga de Nazaré onde fora 

criado, Jesus citou a profecia de Isaias que falava sobre a 

unção do Messias e do seu ministério de libertação. “O 
Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para 
evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados 
do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista 
aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o 
ano aceitável do Senhor” Lc 4.18,19. Logo após ler o texto 

sagrado, o Senhor disse que naquele momento estava se 

cumprindo a profecia de Isaías Is 61.1,2 citada. O Cristo no 

Novo Testamento exerce o seu papel abrangendo as funções 

de Profeta, Sacerdote e Rei no meio de sua Igreja, isto 

quando viveu conosco (Estado de Humilhação) e após a sua 

gloriosa ressurreição (Estado de Exaltação).   Pr. Eudes                                    

FEIJOADA: hoje, após a EBD, teremos uma feijoada na 
Igreja. Essa feijoada foi preparada pela esposa do Pastor 
Péricles Lira e visa ajudá-lo em seu ministério itinerante. 
Como os irmãos sabem, Péricles tem um ministério 
itinerante no País onde prega e louva a Deus nas Igrejas 
Evangélicas, e não tem sustento pastoral fixo. Ele 
colabora conosco e precisamos ajudá-lo na obra que ele 
faz no nosso País. O valor do prato é R$ 10,00 por 
participante. Se você não quiser almoçar conosco, leve 
uma quentinha para casa pelo mesmo preço. 
DINÂMICA TRABALHO DA MOCIDADE: os jovens da 
nossa Igreja estão se reunindo nas quartas-feiras no 
horário das 19.30h às 21h para estudar as Sagradas 
Escrituras, e nos sábados no mesmo horário para 
realizarem cultos no templo sede e nas residências deles, 
quinzenalmente, de forma alternada. Pedimos aos pais e 
avós que incentivem os seus filhos e netos jovens e 
adolescentes a participarem desses encontros, pois 
visam fortalecer a alma deles.  
RETIRO ESPIRITUAL (I): Vem aí o nosso Retiro 
Espiritual que será realizado nos dias 23 e 24/02. 
Teremos quatro cultos de adoração ao Senhor. O tema 
do Retiro será: “Relacionando-se adequadamente com 
os irmãos na fé”, baseado no texto de Efésios 4.32 
(Lema): “Antes sede uns para com os outros benignos, 
misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como 
também Deus vos perdoou em Cristo” Ef 4.32”.  Os 
preletores serão os obreiros: Pr. Walter Moura (23/02 – 
M), Pr. Samuel Santos (23 – N), Sem. Altino Camilo (24 – 
M) e Pr. Jedaías Rodrigues (24 – N). O hino oficial do 
Retiro será: “Qual o Adorno desta Vida” 433 Salmos e 
Hinos. Os Conjuntos Ebenézer e Getsêmani participarão 
dos cultos. Prestigiem!  
RETIRO ESPIRITUAL (II): no domingo de carnaval pela 
manhã começa o nosso Retiro Espiritual, a partir das 
09.30h. Após o culto teremos um almoço. A taxa de 
participação do almoço por pessoa é de R$ 10,00. O 
nosso irmão Dc. José Gentil é o responsável pela 
cozinha. Gentil fica com a responsabilidade de formar a 
equipe de preparação do almoço. 

CULTO DE GRATIDÃO PELOS BEBÊS 

PRÓXIMO SÁBADO 


