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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  –  12/01/20   

Comentando Atos dos Apóstolos 
                   Pedro e João em Samaria (At 8.14-25) 

A chegada do Evangelho em Samaria e a obra de Deus naquela 

cidade chamaram a atenção da Igreja em Jerusalém que 

comissionou os apóstolos Pedro e João a ir até lá e inspecionar o 

trabalho. “Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, 
ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para 
lá Pedro e João”. At 8.14. Naquela cidade Pedro e João 

impuseram as mãos sobre os novos crentes para que eles 

recebessem o poder do Espírito Santo. “os quais, tendo descido, 
oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. (Porque 
sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram 
batizados em nome do Senhor Jesus)”. At 8.15,16.  Todos sabem 

que a recepção do Espirito Santo acontece no ato da conversão a 

Cristo independente da imposição de mãos de quem quer seja (Ef 

1.13; 1 Co 12.13). É um ato instantâneo da graça de Deus e é 

comum a todos os crentes em Cristo. O texto em apreço nos diz 

que os apóstolos oraram e os irmãos de Samaria receberam o 

Espirito Santo. Evidentemente que, o que se trata aqui, é uma 

concessão especial do poder do Espirito Santo e não a recepção 

da pessoa do Espirito Santo, pois a mesma acontecera no ato da 

conversão de cada um dos samaritanos que creram em Cristo. 

Tanto é assim, que a recepção do poder do Espirito foi 

acompanhada por alguma manifestação de dons espirituais, pois 

o assunto chamou a atenção de Simão, o ex-mago, a ponto de 

despertar nele a cobiça e oferecer dinheiro aos apóstolos para 

ter a capacidade de impor as mãos e alguém manifestar algum 

dom espiritual. “E Simão, vendo que pela imposição das mãos 
dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, 
dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele 
sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo” At 8.18,19. 

A proposta de Simão foi de imediato duramente repreendida por 

Pedro, que lhe disse que o dom de Deus não se consegue através 

de dinheiro, pois como o próprio nome o diz (dom) é uma dádiva 

graciosa de Deus dada a quem Ele quer. Depois de dizer que 

Simão estava em fel de amargura e laço de iniquidade Pedro o 

conclama a se arrepender do seu pecado. Depois Pedro e João 

voltaram para Jerusalém e pelo caminho pregaram o Evangelho 

em muitas aldeias dos samaritano.    Pr. Eudes L. Cavalcanti 

                                      

   
ESCALA DE OBREIROS (JANEIRO) 

                 PÚLPITO IGREJA SEDE 

12 – Pr. Eudes;  

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

12 – Fca. Angelita;  

19 – Laércia; 26 – Pb. Demétryo 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
14 – Sem. Altino;  

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

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
15 - Wirlline;  

22 - Dc. Sérgio; 29 – Dc. Euclides 

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

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

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

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

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

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

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: Makobi/Bruno  

Ter – Ednaldo  

Servi ao Senhor com alegria. 
 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
     

 
 
 
 
 
 

 

 
                            

         

             CALENDÁRIO DE EVENTOS (JAN/FEV) 
12 – Dia Intercessão pela ALIANÇA; 17 – Reunião 
SEMI/DEPTOS/CONG; 18 – Confraternização 
Conjunto Ebenézer; 19 – Reunião especial SEMI 
(apresentação programa 2020); 25 – Intercâmbio 
DHEC; 31 – Culto no Lar. 02/02 – Dia do Homem 
Congregacional; 08 – Avanço Evangelístico; 09 – 
Programação Especial EBD/DINF; 15 – Culto Gratidão 
Bebês; 23-25 – Retiro Espiritual; 28 – Culto no Lar. 
                ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 
05-Dc. Nivaldo Batista, 06-Jader Porfírio, 07-Saullo 
Rikelce (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., 18 – Elda Lopes  (E. Sátiro), 19-Sara Mizraim, 25-
Alcides Gomes, 25-Risolene Fernandes, 26-Jaciara 
Araújo, 27-Valdilene Régis, 29-Mª Joselene Avelino. 

######### 
SOLDADOS DE CRISTO: começaram ontem os 
ensaios do Grupo Soldados de Cristo. As inscrições 
que são gratuitas continuam abertas somente nesta 
semana. Aproveitem e matriculem os seus filhos e 
netos nesse mais novo projeto da Igreja.  
REUNIÃO SEMI/DPTOS/CONG: na próxima sexta-
feira (17/01) teremos uma reunião envolvendo a 
Secretaria de Missões, os Departamentos que tenham 
segmentos de pessoas e as Congregações, para 
planejamento em conjunto da obra missionária da 
nossa Igreja. 

APRESENTAÇÃO PROGRAMAÇÃO SEMI 
Próximo domingo no período da EBD.  Prestigiem! 

 

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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

processo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

LEITURA BÍBLICA – Sl 8 

  Deus é glorificado nas suas obras e na 

      sua bondade para com o homem 

 

1 - Ó Senhor, Senhor nosso, quão 

admirável é o teu nome em toda a terra, 

pois puseste a tua glória sobre os céus! 

2 - Da boca das crianças e dos que 

mamam tu suscitaste força, por causa 

dos teus adversários, para fazeres calar 

o inimigo e vingativo. 

3 - Quando vejo os teus céus, obra dos 

teus dedos, a lua e as estrelas que 

preparaste; 4 - que é o homem mortal 

para que te lembres dele? E o filho do 

homem, para que o visites? 5 - Contudo, 

pouco menor o fizeste do que os anjos e 

de glória e de honra o coroaste.  

6 - Fazes com que ele tenha domínio 

sobre as obras das tuas mãos; tudo 

puseste debaixo de seus pés: 7 - todas 

as ovelhas e bois, assim como os 

animais do campo; 8 - as aves dos céus, 

e os peixes do mar, e tudo o que passa 

pelas veredas dos mares. 

9 - Ó Senhor, Senhor nosso, quão 

admirável é o teu nome sobre toda a 

terra! 

 

Comentando o Breve Catecismo de Westminster 
PERGUNTA 38. Quais são as bênçãos que os fiéis 

recebem de Cristo na ressurreição? R. Na 
ressurreição, os fiéis, sendo  ressuscitados em glória, 
serão publicamente reconhecidos e absolvidos no dia 
de juízo, e tornados perfeitamente felizes no pleno 
gozo de Deus por toda a eternidade. Ref. 1Co 15.43; 

Mt 10.32; 25.34; Sl 16.11. Nosso Comentário: O 
pecado quando surgiu no cenário humano atingiu 
tanto a alma como o corpo do homem. Ambos 
sofreram o juízo divino. A alma tornou-se culpada 
pelo pecado de origem e o corpo que foi o 
instrumento da alma para pecar contra Deus sofreu o 
juízo da morte, ou seja, a perspectiva certa de que 
um dia iria morrer. “Tu és pó e em pó te hás de 
tornar” Gn 3.19. No programa redentor está previsto, 
graças a morte sacrificial de Cristo, o perdão dos 
pecados e a ressurreição do corpo. Aliás, no 
programa geral de Deus, o homem integral (corpo e 
alma) sofrerá o juízo de Deus ou alcançará as 
benesses do Céu, dependendo o seu destino eterno 
da decisão tomada em relação à fé em Cristo, 
enquanto com vida.  Para o homem redimido, o 
programa redentor garante a restauração plena do 
seu corpo, que será similar ao corpo do Cristo 
ressurreto. “Mas a nossa cidade está nos céus, donde 
também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, 
que transformará o nosso corpo abatido, para ser 
conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz 
poder de sujeitar também a si todas as coisas” Fp 

3.20,21. (Veja ainda 1 Co 15.50-54). A ressurreição do 
crente em Cristo ocorrerá por ocasião da segunda 
vinda do Senhor. Toda a Igreja de Cristo (os crentes 
ressurretos e os crentes vivos transformados) com 
corpos glorificados, será impulsionada pelo Espírito 
Santo para o grande encontro com o Senhor nos ares 
(1 Ts 4.13-18), e junto com Jesus viveremos para 
sempre, gozando plenamente das beatitudes do 
Evangelho, conforme promessa do Senhor revelada 
pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos 
Coríntios (1 Co 2.9).           Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

                                            

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
RELIGIOSA (DERE)  

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 
DIRETORIA E PROFESSORES ANO 2020 

DIRETORIA 
Superintendente  

Pb. Demétrio Albuquerque 
Vice - Superintendente – Dc. José Bruno 

1º Secretário – Eudes Júnior 
2º Secretário – Kristofer Oliveira 
Tesoureiro – Pb. Emanuel Felinto 

PROFESSORES DE CLASSES  
BERÇÁRIO (00 -  02 Anos) 

 Jaciara Fontes e Maria Eliane 
SOLDADINHOS DE CRISTO (03 - 06 Anos) 

Raquel, Laércia e  Sione  
PRÉ-JUNIORES (07 – 08 Anos)  

Christyanne e Amanda 
JUNIORES (09 - 11 Anos) 

Ana Cláudia e Stefanie  
ADOLESCENTES/JOVENS (12 – 18 Anos) 

Sem. Altino (T); Pb. Fabiano (S) 
HOMENS (Adultos) 

Pr. Eudes (T); Pr. Walter (S) 
MULHERES (Adultas) 

Pr. Walter (T); Pr. Eudes (S) 
DEPARTAMENTO DE CASAIS 
Pr. Jedaías (T); Pr. Walter (S) 

 

LEGENDA: (T) = Titular; (S) = Substituto 
#######  

DIA NACIONAL INTERCESSÃO PELA ALIANÇA: a 
nossa denominação é uma instituição composta de 
Igrejas Congregacionais espalhadas pelo nosso País. 
Como ela cuida dos interesses do Reino de Deus 
precisamos orar continuamente pela mesma. Assim 
sendo, neste dia, o Dia Nacional de Intercessão pela 
ALAINÇA, reservemos um pouco de tempo e a 
apresentemos a Deus em oração. 
MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos pelas famílias, pela 
nossa Igreja, pelos enfermos, pela salvação das almas 
perdidas, pela nossa Pátria, pela ALIANÇA, etc.  

 

Camisa da 
Secretaria de 

Missões da 
Igreja (SEMI) 


