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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  –  15/03/20   

 Comentando Atos dos Apóstolos 
O centurião Cornélio (Atos 10.1-8) 

O capitulo 10 de Atos dos Apóstolos começa falando 
sobre um homem gentio, romano, centurião de um 
segmento do exército romano conhecido por coorte  
(seiscentos soldados) Italiana, sediada em Cesaréia, 
território israelita.  Esse homem, segundo o texto em 
apreço, era piedoso, temente a Deus com toda a sua 
casa, caridoso e que de continuo orava a Deus. Talvez 
fosse um prosélito pelo menos de coração, já que os 
romanos eram politeísta. Cornélio num de seus 
momentos de oração, à tarde, teve uma visão de um 
anjo que fora enviado por Deus para instrui-lo o que 
deveria fazer para conhecer o Evangelho de Cristo. 
Primeiramente, o anjo lhe dissera que as orações e 
esmolas de Cornélio eram do conhecimento de Deus. 
“Esse homem observou claramente durante uma visão, 
cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se 
aproximou dele e lhe disse: Cornélio! Este, fixando nele 
os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? 
E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas 

subiram para memória diante de Deus” At 10.3,4. 
Depois, disse o anjo que ele chamasse a Simão Pedro 
que estava em Jope, cidade próxima a Cesaréia, pois 
ele lhe daria orientação quando a salvação de sua 
alma. Duas coisas devem ser levadas em consideração 
nesse texto: A primeira é de que Deus ouve as orações 
das pessoas interessadas nEle. A segunda é que os 
anjos, mesmo conhecendo o programa redentor, não 
estão autorizados por Deus a propagarem o Evangelho, 
coisa essa privativa à Igreja de Cristo. O texto de 1 Pe 
1.12 nos diz que os anjos anelam esse ministério, mas 
Deus os privou dele.                Pr. Eudes L. Cavalcanti 

                                         

ESCALA DE OBREIROS (MARÇO) 
                   PÚLPITO IGREJA SEDE 

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

                          CULTO DEVOCIONAL 
15 – Dc. Josias;  

22 – Dc. Bruno; 29 – Fca. Angelita 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

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

18 – Fca. Angelita; 25 – Marlene Soares 
CULTO DA MOCIDADE (SÁBADO) 

28 – Pr. Jedaías  
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

18,25 – Sérgio Sebastião 
CONG. ROTA DO SOL (DOM)m  

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

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

15 – Pr. Jedaías;  
22 – Pb. Fco. Martins; 29 – Pr. Jedaías  

ESCALA DE CONJUNTOS 
15 – Getsêmani/Ebenézer/Mocidade  

22 – Bandinha/Coral  
29 – Getsêmani/Ebenézer/Q. Renovação 

ESCALA DE DIÁCONO 
Hoje – Makobi/Marconi 
Ter – Dc. Murilo Pedro 

 

Servi ao Senhor com alegria. 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 

 

 
                        
           CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR/ABR) 
15 – Culto Missionário/Ofertório da ALIANÇA; 21 – Chá das 
Mães; 27 – Culto no Lar;  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!  

SENTIMO-NOS HONRADOS COM   
SUA PRESENÇA HOJE. VOLTE SEMPRE. 

 

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 
                                       Hê 
33 - Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus 
estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. 34 - Dá-me 
entendimento, e guardarei a tua lei e observá-la-ei 
de todo o coração. 35 - Faze-me andar na verdade 
dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. 
36 - Inclina o meu coração a teus testemunhos e 
não à cobiça. 37 - Desvia os meus olhos de 
contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu 
caminho. 38 - Confirma a tua promessa ao teu 
servo, que se inclina ao teu temor. 39 - Desvia de 
mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são 
bons. 40 - Eis que tenho desejado os teus 
preceitos; vivifica-me por tua justiça. 
                                  Vau 
41 - Venham também sobre mim as tuas 
misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação, segundo 
a tua palavra. 42 - Assim, terei que responder ao 
que me afronta, pois confio na tua palavra. 43 - E 
de minha boca não tires nunca de todo a palavra de 
verdade, pois me atenho aos teus juízos. 44 - 
Assim, observarei de contínuo a tua lei, para 
sempre e eternamente. 45 - E andarei em 
liberdade, pois busquei os teus preceitos. 46 - 
Também falarei dos teus testemunhos perante os 
reis e não me envergonharei. 47 - E alegrar-me-ei 
em teus mandamentos, que eu amo. 48 - Também 
levantarei as minhas mãos para os teus 
mandamentos, que amo, e meditarei nos teus 
estatutos.                    %%%% 

Esclarecendo: O Salmo 119 é um acróstico. As 
palavras Hê e Vau são a quinta e a sexta letras do 

alfabeto hebraico. 

 Comentando o Breve Catecismo  
de Westminster 

PERGUNTA 41. Onde está a lei moral 
resumidamente compreendida? R. A lei moral 
está resumidamente compreendida nos dez 
mandamentos. Ref. Dt 10.4; Mt 19.17-19. Nosso 
Comentário: Dissemos no comentário da pergunta 
40 que o Decálogo, os Dez Mandamentos, é um 
resumo da Lei Moral de Deus dada ao homem. 
Dissemos também que os quatro primeiros 
mandamentos legislam a relação do homem com 
Deus e os seis restantes legislam a relação do 
homem com o seu semelhante. São esses os dez 
mandamentos da lei de Deus, conforme Êxodo 20:  
1º - Não terás outros deuses diante de mim; 
2º - Não farás para ti imagem de escultura... Não 
as adorarás, nem lhes darás culto...;  
3º - Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em 
vão...;  
4º - Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 
5º - Honra teu pai e tua mãe...;   
6º - Não matarás;  
7º - Não adulterarás;  
8º - Não furtarás;  
9º - Não dirás falso testemunho contra o teu 
próximo;  
10º - Não cobiçarás... coisa alguma que pertença 
ao teu próximo. 
Esses mandamentos constam nos livros de Êxodo 
(capitulo 20.1-17) e de Deuteronômio (Capitulo 5.6-
21). Vimos também no nosso comentário da 
pergunta anterior que o Senhor Jesus Cristo 
sintetizou o Decálogo em dois mandamentos, a 
saber: Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao 
próximo como a si mesmo. Essa síntese de Jesus 
foi feita quando arguido por um fariseu sobre qual 
era o mais importante mandamento da lei divina. 
(Mt 22.34-40; Mc 12.28-34; Lc 10.25-28). 
                         Pr. Eudes L. Cavalcanti                                

 

CURSO CAPACITAÇÃO EVANGELISTICA: sexta-
feira passada realizou-se a segunda e última etapa do 
Curso de Capacitação Evangelística, que foi 
ministrado pelo Evangelista Dr. Sérgio Ribeiro, 
Presidente da Missão JUVEP. Em tudo Deus 
abençoou o evento. Sérgio foi poderosamente usado 
por Deus para despertar a Igreja presente para a 
urgente obra de evangelização das almas perdidas. 
Aos participantes das duas etapas do Curso será 
entregue um certificado emitido pela III IEC/JPA. 
Agradecemos a Deus por essa oportunidade e pela 
vida do Evangelista Sérgio Ribeiro. Deus o 
recompense. Parabéns a SEMI. 
MINI-VIGILIA DE ORAÇÃO: foi uma benção a nossa 
primeira Mini Vigília de Oração deste ano. Deus em 
tudo abençoou o evento. Esperamos que os frutos 
desse momento de oração sejam vistos em nossa 
vida no dia a dia da mesma. Em Junho teremos outra.  
CULTO MISSIONÁRIO/OFERTÓRIO ALIANÇA: hoje 
à noite 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 do ofertório de hoje (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.     
 


