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            BOLETIM DOMINICAL  –  16/02/20   

Comentando Atos dos Apóstolos 
              Saulo em Jerusalém e em Tarso (At 9.26-30) 
Depois de fugir de Damasco às pressas, devido ao risco de 
perder a vida por causa da decisão dos da sinagoga 
daquela cidade de matá-lo, Saulo fugiu para Jerusalém. 
Naquela cidade procurou ajuntar-se à Igreja, mas os irmãos 
o temiam, não acreditando que fosse um cristão. Graças à 
intervenção de Barnabé, um dos conceituadíssimo líder 
daquela comunidade evangélica, que interveio e o 
apresentou aos apóstolos de Cristo agora como irmão 
caríssimo no Senhor, que inclusive testemunhara 
corajosamente da fé em Cristo em Damasco, a restrição 
cessou. Tirado o temor do coração dos irmãos, Saulo na 
liberdade do Espirito, entrava e saia (nas sinagogas? Nas 
casas? Na Igreja?) pregando o Evangelho. “Estava com 
eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando 
ousadamente em nome do Senhor” At 9.28. Em seguida, o 
texto nos diz que Paulo discutia com os helenistas (aqueles 
judeus que absorveram a cultura grega, ou com prosélitos) 
mais liberais do que os judeus ortodoxos. “Falava e discutia 
com os helenistas; ...”.  At 8.29. Mas esses judeus, mesmos 
sendo mais liberais não foram capazes de aceitar a 
mensagem de Cristo pregada por Saulo, e resolveram matá-
lo. Essa decisão dos judeus chegou ao conhecimento da 
Igreja e os irmãos decidiram levar Saulo a Cesaréia, e 
depois encaminhá-lo para Tarso, na Espanha, cidade onde 
ele nascera. Considerando as oposições a Saulo, tanto em 
Damasco como em Jerusalém, estava começando a se 
cumprir na vida daquele apóstolo o que o Senhor Jesus 
dissera a Ananias quando o enviou a ele, logo após a sua 
conversão: “Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para 
mim um instrumento escolhido para levar o meu nome 
perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de 
Israel; pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo 

meu nome” At 9.15,16.       Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

                                         

ESCALA DE OBREIROS (FEVEREIRO) 
                 PÚLPITO IGREJA SEDE 

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

                  CULTO DEVOCIONAL 
16 – Pb. Francisco   

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
18 – Pr. Waldemar;  
25 (M) – Pr. Eudes 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
19 – Esdras Guimarães 

26 – Marlene Soares 
CULTO DA MOCIDADE (SÁBADO) 

29 – Dc. Josias  
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

19,26 - Bosco 
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

16 – Pb. Emanuel   
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

16 – Pr. Jedaías   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

16 – Sem. Altino   
ESCALA DLOV (SEDE) 

16 - Getsêmani/Q. Renovação 
23 - Getsêmani/Ebenézer 
24 – Getsêmani/Ebenézer 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje: Sérgio/Marconi  
Ter – Makobi  

Servi ao Senhor com alegria.                         
SOLDADOS DE CRISTO - ENSAIO NAS 

QUINTAS-FEIRAS, A PARTIR DAS 19.30h 
 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 

 

 
                        
        CALENDÁRIO DE EVENTOS (FEV/MAR) 
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. 
MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos pelas famílias, pela 
nossa Igreja, pelos enfermos, pela salvação das almas 
perdidas, pela nossa Pátria, pela ALIANÇA, etc.  
AVISO DA SECRETARIA DE MISSÕES (SEMI): a 
Secretaria de Missões da Igreja agradece aos irmãos 
que colaboraram, através de carnês, com a manutenção 
da obra missionária da mesma no ano de 2019. Ao 
mesmo tempo em que solicita a continuidade dessa 
colaboração para o ano em curso, inclusive pede a 
participação de novos colaboradores. (É importante 
esclarecer que, mensalmente, a Igreja faz um repasse 
das contribuições mensais feitas pelos irmãos para a 
SEMI, mas não é suficiente para as atividades previstas 
no programa da Secretaria). Procurem o Dc. Sérgio 
Sebastião, tesoureiro da SEMI e pegue o seu carnê.  
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 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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RETIRO ESPIRITUAL – 23 e 24/02 
(Dependências da Igreja) 

Tema - “Relacionando-se adequadamente com 
os irmãos na fé” 

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.  
Domingo dia 23 (M) – 09.30h 
Dirigente – Dc. Josias Junior 
Preletor – Pr. Walter Moura 

Conjunto Getsêmani 
Participação Especial – Jaciara Fonte 

Domingo dia 23 (N) – 19h 
Dirigente – Dc Murilo Pedro 

Preletor – Pr. Samuel Santos 
Conjunto Getsêmani 
Conjunto Ebenézer 

Segunda-feira dia 24/02 – (M) – 09.30h 
Dirigente – Dc. José Bruno 

Preletor – Sem. Altino Camilo 
Conjunto Getsêmani 

Participação Especial – Josenildo Silva 
Segunda-Feira dia 24 (N) – 19h 

Dirigente – Pb. Demétryo  
Preletor - Pr. Jedaías 
Conjunto Getsêmani 
Conjunto Ebenézer 

 

 HINO OFICIAL DO RETIRO ESPIRITUAL  
 III IEC/JPA 

 
A EXCELÊNCIA DO AMOR  S.H. 433 

 
1 – Qual o adorno desta vida? É o amor, é o 
amor. Alegria é concedida pelo amor, pelo 
amor. É benigno, é paciente, Não se torna 

maldizente    
(2x) Este meigo amor. 

 
2 – Com suspeitas não se alcança vero amor, 
vero amor. Onde houver desconfiança, ai do 
amor! Ai do amor! Pois mostremos lealdade; 

Muita vez a falsidade  
(2x). Murcha e mata o amor. 

 
3 – Mesmo quando for custoso, nutre amor, 
nutre amor. Ao irado e furioso mostra amor, 
mostra amor. Não te dês por insultado, Mas 

responde com agrado:  
(2x). Vence pelo amor.  

 
4 – Não te irrites, mas tolera com amor, com 

amor. Tudo sofre, tudo espera pelo amor, 
pelo amor. Sentimentos orgulhosos Não 

convém a criminosos  
(2x) salvos pelo amor.  

 
5 – Ó Cristão, ao teu vizinho mostra amor, 

mostra amor. O valor não é mesquinho deste 
amor, deste amor. O supremo Deus nos ama; 

Cristo para o céu nos chama  
(2x) onde reina o amor!  

 
                                        Sarah P Kalley 

 
########   

 

Terça-feira (26/02) 
Grande Culto de Oração e Estudo Bíblico 

09.30h às 11h 
 

Comentando o Breve Catecismo de Westminster 
Pergunta 43. Como exerce Cristo as funções de 
profeta? R. Cristo exerce as funções de profeta 
revelando a igreja em todos os tempos, pelo seu Espírito 
e Palavra, por diversos modos de administração, toda a 
vontade de Deus em todas as coisas concernentes à sua 
edificação e salvação. Ref. João 1:18; 1 Pedro 1:10-12; 
Heb. 1:1-2; João 15:15; Ef. 4:11-13; João 20:31. Nosso 
Comentário:  Na Cristologia, Cristo tem os ofícios de 
Profeta, Sacerdote e Rei. Moisés pelo Espirito Santo 
revelou que Deus no futuro iria levantar no meio do povo 
de Israel um profeta semelhante a ele. “Eis que lhes 
suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e 
porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará 
tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não 
ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu 
o requererei dele”. Dt 18.18,19. É de consenso geral 
entre os teólogos que essa profecia é cristológica, pois 
fala sobre o oficio de Cristo como profeta. Na carta aos 
Hebreus encontramos o que se segue: “Havendo Deus, 
antigamente, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, 
aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últimos 
dias, pelo Filho”. Hb 1.1. Um profeta bíblico falava em 
nome do Senhor Deus, era o Seu porta-voz, 
representava Deus diante dos homens, e isso se cumpriu 
em Cristo. “E sei que o seu mandamento é a vida eterna. 
Portanto, o que eu falo, falo-o como o Pai mo tem dito”. 
Jo 12.50. (Veja ainda Jo 8.26,28,38;...). Como profeta o 
Senhor Jesus revelou ao Seu povo a vontade de Deus, 
ou melhor, complementou a revelação de Deus aos 
homens, tanto através de Si mesmo como através de 
seus apóstolos (Jo 16.12; Ap 19.10). Cristo, como o 
maior de todos os profetas, autenticou a palavra profética 
dos antigos profetas, esclareceu-as, ampliou-as bem 
como vaticinou eventos exclusivos. Muitos de Israel, na 
época, reconheceram que Cristo era o Profeta que 
deveria vir ao mundo. (Jo 7.40). Se Cristo é o maior de 
todos os profetas é de bom alvitre ouvi-Lo, conforme 
determinação de Deus no monte da transfiguração: “E 
desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e 
saiu da nuvem uma voz, que dizia: Este é o meu Filho 
amado; a ele ouvi”. Mc 9.7.  Pr. Eudes L. Cavalcanti                                 

 


