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UMA IGREJA A SERVIÇO DE DEUS E DA COMUNIDADE 

BOLETIM DOMINICAL – 18/03/12 

                Separados para Deus 
      Dentre as peças componentes da indumentária 
sacerdotal (sumo sacerdote) tinha uma lâmina de ouro 
que era colocada na fronte do ministro do Senhor onde 
estava escrito em hebraico “santidade ao Senhor”. 
Aquela lâmina queria dizer que aquela pessoa que a 
usava era uma pessoa separada (santa) para uso 
exclusivo do Senhor. Era uma pessoa separada por 
Deus para servir ao Senhor como seu ministro, na obra 
da Casa do Senhor. “Também farás uma lâmina de 
ouro puro, e nela gravarás à maneira de gravuras de 
selos: Santidade ao Senhor” Ex 28.36. 
        No contexto da antiga dispensação, os sacerdotes 
israelitas eram da família de Arão, da tribo de Levi. Só 
esses homens separados por Deus podiam servi-Lo 
dentro do santuário. A nenhuma outra pessoa esse 
privilégio fora dado em Israel. “E ninguém toma para si 
essa honra, senão o que é chamado por Deus, como 
Arão.” Hb 5.4. 
       Os crentes em Cristo, na Nova Aliança, foram 
constituídos por Deus, indistintamente, sacerdotes 
espirituais, separados para servir a Deus na Sua  
Igreja. “... Àquele que nos ama, e em seu sangue nos 
lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes 
para Deus e seu Pai, a ele, glória e poder para todo o 
sempre. Amém!” Ap 1.5,6. (Veja ainda Ap 5.10).  
      Pedro, apóstolo, falando sobre os qualificativos da 
Igreja nos disse que ela era, dentre outras coisas, um 
sacerdócio real (1 Pe 2.9). Ainda explorando o assunto, 
esse apóstolo disse: “vós também, como pedras vivas,   
 

sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, 
para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a 
Deus, por Jesus Cristo” 1 Pe 2.5. 
     Observem os irmãos que esse qualificativo não foi 
dado a Igreja para a sua ostentação, ou para a sua 
vanglória. Não, não foi para isso. A Igreja foi 
constituída sacerdócio espiritual, para o serviço na 
casa do Senhor. Tanto o texto de 1 Pe 2.5 quanto o 
de Hb 13.15, esse último complementando o 
primeiro, nos dizem que a deferência da parte de 
Deus para nós de sermos sacerdotes espirituais visa 
o serviço. “... para oferecer sacrifícios espirituais 
agradáveis a Deus por Jesus Cristo”. 1 Pe 2.5. 
“Portanto, ofereçamos sempre, por ele, a Deus 
sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que 
confessam o seu nome” Hb 13.15. 
       A igreja local é a instituição que foi destinada por 
Deus para abrigar a expressão universal da Igreja, e 
para que, através dela, o serviço fosse prestado ao 
Senhor. Paulo escrevendo a Igreja local de Éfeso 
disse que pelo ministério da Igreja, a multiforme 
sabedoria de Deus seria conhecida dos principados e 
potestades (Ef 3.10).  
        Considerando que o crente em Cristo foi 
separado por Deus para servi-Lo com exclusividade, 
e que esse serviço deve se expressar através do 
ministério da Igreja local, alertamos a todos os 
irmãos membros e congregados da nossa Igreja a  
se engajarem no seu ministério, a se dedicarem a 
ele, de acordo com os dons dados pelo Espirito 
Santo, através dos quais glorificamos a Deus. 
        Assim fazendo, estamos, como sacerdotes 
espirituais que somos, separados para o uso 
exclusivo do Senhor, nos desincumbindo da nossa 
responsabilidade. 
      Lembremo-nos ainda, que o serviço que se deve 
prestar a Deus deve ser com qualidade, e também 
que isso deve ser prioridade em nossas vidas. 

Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  
         
 

      

     

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 DINÂMICA DA IGREJA 
Domingo: 09h – Escola Dominical/10h30m – Culto 
Devocional/18h – Culto Vespertino  (1º domingo  – Ceia do 
Senhor); Terça–Feira: 19h30m – Culto de Oração; Quarta–
Feira: 15h – Culto da Hora Nona/19h30m – Ensaio do Conj. 
Ebenézer; Quinta-Feira: 19h30m – Culto de Estudo 
Bíblico/20h15m – Assembleia da Igreja (3ª quinta-feira de dois 
em dois meses); Sexta-Feira: 19h30m – Culto nos Lares 
(uma vez por mês)/19h30m – Culto de Evangelização 
(quinzenal); 19h30m – Culto de Celebração ao Senhor (última 
sexta-feira de cada mês – DAUC/DHEC); Sábado: 16h – 
Ensaio do Conjunto Coral; 19h30m – Culto dos Jovens   (Culto 
Matutino: Todos os dias – 07h30m às 08h30m) (1ª Semana do 
mês – Culto de oração de segunda a sexta) 

CALENDÁRIO DE EVENTOS Março/Abril 
18/03 – Dia Internacional da Mulher; 24/03 – Avanço Missionário 
Ernani Sátiro. 01/04 – Culto Especial dos Homens; 05 à 09/04 – 
Congresso Nacional de Adolescentes (Alhandra); 06/04 – Manhã 
de Jejum e Oração; 14/04 – Avanço Evangelístico Rota do Sol; 
14/04 – Sabadão com Cristo; 22/04 – Aniversário Conjunto 
Ebenézer; 24 a 27/04 – Concilio Nacional Aliança.      
ANIVERSARIANTES DE MARÇO 

01 – Danilo Wanderley; 01 – Vitor Hugo (Valentina); 01 - 

Janaína Silva (Valentina); 01 – Marizete Florencio; 02 – Denis 

Eduardo; 03 – Nathalia Késsia; 04 – Amanda Sayonara; 05 - 

Karoline da Costa (Rota do Sol); João Pedro (neto Josefa 

Porfirio); 04 – José Ederaldo (Ernani Sátiro); 05 - Karolina da 

Costa (Rota do Sol); 06 – Edilene Mª Santana (Valentina); 07 

– Isa Nery; 07 – Presb. José Diniz; 08 – Luma Gabriele; 09 – 

Vanda Lopes Cavalcanti; 09 – Darlene Monteiro; 09 – Marcos 

Victor Melo; 09 – Joyce Cristina (neta Fátima Rodrigues); 10 - 

Icaro J. Adolfo; 10 – Presb. Emanuel Felinto; 11 – Rayane 

Macedo; 12 - Beatriz Porfirio (neta Josefa Porfírio); 13 – 

Mariana de Jesus (Valentina); 14 – Maria da Luz (Ernani 

Sátiro); 15 – Ligia Keila; 17 – Mª José de Oliveira; 17 – 

Nathalia Kelly Viegas; 17 – Mª Amélia Barbosa (Rota do Sol); 

18 – Dorian Kelly (Valentina); 19 – Tiago Antônio; 20 – 

Aneilde Silvestre; 20 – Miss. Liliane Liger; 20 – Silas França 

(Rota do Sol); 20 – Diác. Francisco de Assis (José Américo); 

21 – João Victor (Rota do Sol); 22 – Crislayne Ferreira (Ernani 

Sátiro); 23 – Rosilene Silva; 23 – Brenda (Valentina); 27 – 

Lúcia Diniz; 29 – Renata Araújo; 31 – Josefa Rejane 

(Valentina).      PARABÉNS ANIVERSARIANTES! 

VÍDEOS DOS CULTOS: as mensagens pregadas no 
culto dos domingos à noite estão sendo postadas no 
site da nossa Igreja WWW.3iec.com.br. 

ESCALA DE DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 
Hoje à noite – Euclides/Josenilton; 

 Ter – Valdenor; Qui – Davi; Sáb – Makobi  
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PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
18 – Presb. Enoaldo; 25 – B.T. Silas França 

CULTO DEVOCIONAL 
25 – Marlene Soares 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
21 – Miss. Liliane; 28 – Marlene  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Antônio João (21) Meireles (28) 

 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes: 15 – Diác. Josenilton; 

22 – Diác. Valdenor; 29 – Diác. Lucine 
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  

CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
24 – Pr. Jedaías; 31 – Miss. Francisca 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
18 – Pr. Walter; 25 – Pr. André 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
18 – Pr. Cícero; 25 – Pr. Jedaías 

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 
24 – Presb. Saul/Presb. Múcio 

31 – Maria da Luz/Sem. Jadson 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

18 – André Augusto; 25 – Pr. Cícero 
    CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (SEX)  

23 – Presb. Carlos Alberto/Presb. Inaldo 
30 – Presb. Inaldo/Diác. Francisco    

CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
18 – Presb. Múcio; 25 – Diác. Francisco 

ORAÇÃO PELOS ENFERMOS: não nos esqueçamos de 
orar a Deus em favor dos irmãos que estão enfrentando 
enfermidades, dentre eles Maria Vincência, Josefa de 
Aquino, Enoque Monteiro, Maria José esposa de Enoque, 
Pr. Eudes, Fátima esposa de Euclides, Presb. Adelson e 
Maria Guedes. “Orai uns pelos outros para que sareis”. 
ASSEMBLEIA DA IGREJA: na próxima quinta-feira, a partir 
das 20h30m, iremos realizar a nossa assembleia de 
membros.  A assembleia não foi realizada na quinta-feira 
passada devido a não consolidação dos relatórios 
financeiros a tempo.  
PRESB. ADELSON: o Presb. Adelson Alexandre já retornou 
do Rio Grande do Norte, da casa de sua filha Andréia, e 
está convalescendo em sua residência no Geisel.  
DIÁC. LUCINI: viajou para Porto Velho/RO, a fim de visitar 
seus pais que estão enfermos, o Diác. Lucini. Oremos por ele. 

 
     
 

ELEIÇÃO DE PASTOR AUXILIAR E PRESBITEROS: no 
próximo domingo, dia 25, logo após o culto da noite que 
terminará um pouco mais cedo, instalar-se-á uma 
assembleia especial, as 19h50m, para eleição de um 
Pastor Auxiliar (Pr. Walter Moura) e dois Presbíteros 
(Lucini Yamaguchi e Silas França), sendo que Lucini 
servirá no templo sede e Silas na Congregação da Rota 
do Sol. Esses amados são pessoas de confiança, 
idôneas, com dons evidentes do Espirito para exercerem 
os ofícios pleiteados. Esses irmãos candidatos são 
homens que tem demonstrado zelo e dedicação à obra do 
Senhor. Todos eles estão sendo apresentados à Igreja 
pelo seu Conselho Eclesiástico (Pastores Eudes e Cícero, 
Presbíteros Saul, Enoaldo, Genison, Carlos Alberto, 
Adelson, Evandro José, Léo e José Diniz, e o Diácono 
Valdenor representante do Diaconato). A assembleia se 
instalará simultaneamente no templo sede e nas 
Congregações da III IEC/JPA, sendo os dirigentes das 
mesmas responsáveis pela votação nelas. A exceção se 
faz na Congregação da Rota do Sol, que o Pastor da 
Igreja nomeia o Diác. Bonifácio como responsável pela 
votação, devido o seu dirigente (Silas França) ser um dos 
candidatos ao Presbiterato. Pedimos as orações da Igreja 
por essa eleição a fim de que a vontade de Deus seja 
manifestada. 
ANIVERSÁRIO NÚCLEO AUXILIADORA ERNANI: as 
irmãs que fazem a Congregação do  
Ernani Sátiro irão celebrar ao Senhor no dia 31/03, por 
mais um aniversário do Núcleo de Auxiliadoras. No culto 
que será oferecido ao Senhor pregará a Miss. Valdilene. 
Ainda nesse culto o conjunto Kadoshi louvará ao Senhor. 
ANIVERSÁRIO DE PRESBÍTEROS: o nosso estimado 
irmão Presb. José Diniz, que faz parte do quadro efetivo 
de oficiais de nossa Igreja, completou, no dia 07 deste 
mês, mais um ano de vida. Aniversariou no dia 10 de 
março o Presb. Emanuel Felinto, esposo de Chrystianne a 
regente do Coral Filhos do Rei, de nossa Igreja. 
Parabenizamos a esses amados e desejamos que Deus 
lhes conceda muitos anos de vida com saúde. 
NOTA DE GRATIDÃO: agradecemos ao Presb. Múcio e 
ao seu sobrinho pelo retelhamento feito na casa dos 
seminaristas e na área de serviço dessa casa. 
              VISITANTES: SEJAM BEM VINDOS! 
 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER: hoje pela manhã, 
estaremos oferecendo um culto em gratidão a Deus pela 
passagem do Dia Internacional da Mulher. Nesse culto 
teremos uma programação especial com a presença de 
conjuntos da Igreja. Ainda no culto a Miss. Liliane estará 
ministrando a Palavra de Deus. 
PLACA DA IGREJA: a placa da igreja com nome e  
logomarca já foi colocada. Essa placa foi uma cortesia da 
ART10, empresa de Max, filho de Mário e Artemísia. 
Agradecemos de coração essa oferta e rogamos a Deus 
que continue abençoando a empresa de Max fazendo-a 
prosperar abundantemente.  
CONTABILIDADE DA IGREJA: a irmã Lúcia Diniz foi 
nomeada pelo Pastor da Igreja como responsável pela 
contabilidade da Igreja. O trabalho da irmã Lúcia consiste 
em fazer o balancete mensal, a relação de contribuintes 
que será afixada mensalmente no quadro de avisos, e a  
condensação das informações dos caixas setoriais para 
serem conhecidas das assembleias da Igreja, bem como 
a declaração de imposto de renda anual da Igreja.  
OFERTA ESPECIAL AO DMIS: agradecemos aos irmãos 
que doaram uma tenda para ajudar no trabalho de 
evangelização da Igreja (Edith e Michela). Agrademos 
ainda uma oferta especial dada ao DMIS pelo irmão 
Roberto, esposo de Carmelita. Queira o bondoso Deus 
recompensar a esses queridos que foram despertados 
para esse ofertório.  
CAPACITAÇÃO DIRETORES E PROFESSORES DINF: 
no próximo sábado, no horário das 19h30m às 21h, 
haverá mais uma jornada de capacitação dos irmãos que 
labutam no Departamento Infantil de nossa Igreja (DINF). 
O módulo que será estudado é o de Cristologia, sob a 
orientação do Bel. Teol. Samuel. A capacitação está 
aberta a outras pessoas. Vagas limitadas. Valor da 
inscrição: 01 kg de alimento não perecível. 
SORTEIO DE CELULAR: o Deptº de Auxiliadoras está 
fazendo um sorteio de um celular a fim de angariar 
recursos para as festividades da Semana do Lar em maio 
próximo. O Celular tem 3 chips, MP3, TV e outros 
recursos. O valor da cartela é de R$ 2,00. Prestigiem! 

ESCALA CONJUNTOS - MARÇO 
Kyrios (Dia 18);  

Ebenézer (Dia 25); Getsêmani (Dia 25) 

 


