
 

III IGREJA EVANGÉLICA 

CONGREGACIONAL DE 

JOÃO PESSOA 
 

Rua Elba Maria Silva da Costa,  S/Nº- Geisel  

CNPJ – 04.358.080/0001-02 

       Pastor Titular: Rev. Eudes L. Cavalcanti 

             Pastor Auxiliar: Rev. Walter Moura 

SITE: WWW.3iec.com.br  

BOLETIM DOMINICAL – 01/12/13 

Creio que Jesus ressuscitou dos mortos 
Creio em Deus Pai, Todo-poderoso, Criador do Céu e da terra. Creio 

em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual  foi 

concebido por obra do Espírito Santo; nasceu da virgem Maria; 

padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e 

sepultado; ressurgiu dos mortos ao terceiro dia; subiu ao Céu; 

está sentado à direita de Deus Pai Todo-poderoso, donde há de vir 

para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na Santa 

Igreja Universal; na comunhão dos santos; na remissão dos 

pecados; na ressurreição do corpo; na vida eterna. Amém. 

      Dando continuidade ao estudo do Credo Apostólico, 
neste boletim iremos tratar da ressurreição de nosso 
Senhor Jesus Cristo, conforme confessado nesse 
importante documento da fé cristã: Creio que Jesus 
“ressurgiu dos mortos ao terceiro dia”. 
      A Bíblia nos revela que Deus é Todo Poderoso, não 
sendo nada impossível para Ele, inclusive tornar a dá vida 
a quem faleceu. No Antigo Testamento encontramos dois 
casos de ressurreição de mortos: o do filho da mulher 
sunamita registrado em 2 Rs 4.17-37, e o de um cadáver 
que foi lançado apressadamente na sepultura de Eliseu 
que ao tocar nos ossos do profeta, ressurgiu dos mortos 
(2 Rs 13.20,21). No Novo Testamento três pessoas 
ressurgiram dos mortos através do ministério do Senhor 
Jesus: a filha de Jairo (Mt 9.18,19,23-26), o filho da viúva 
de Naim (Lc 7.11-17) e o mais famoso, o de Lázaro (Jo 11.1-
45). Tem ainda o caso de Êutico que caiu de um terceiro 
andar e  morreu, mas Paulo pelo poder de Deus o levantou 
dos mortos (20.7-12), e o outro, a ressurreição de diversos 
santos quando da morte de Cristo (Mt 27.50-53). 
   Quanto à ressurreição de Cristo todos os evangelhos 
fazem referência a ela (Mt 28.1-10; Mc 16.1-8; Lc 24.1-12; Jo 
20.1-18). Esse grande acontecimento já tinha sido 
vaticinado no Antigo Testamento no Sl 16.8-11, texto este 
citado por Pedro no seu sermão no dia de Pentecostes (At 
2.25-28). O próprio Jesus em diversas ocasiões, em seu 
ministério, revelara que iria morrer, mas que ressuscitaria 
ao terceiro dia (Mt 16.21; 17.22,23; 26.32; 27.63,64). 
 
       

    Olhando para um dos relatos históricos desse grande 
acontecimento (o de Mateus) nos é dito que no terceiro 
dia de morto, houve um grande terremoto localizado, 
pois um anjo desceu dos Céus e removeu a pedra que 
tapava o sepulcro. Os soldados que guardavam o 
sepulcro desmaiaram, e Jesus ressurgiu dos mortos. 
     O Senhor Jesus que sempre existiu como Deus 
(forma espiritual), assumiu uma natureza humana na 
encarnação. Viveu e morreu com o corpo encarnado e 
com esse mesmo corpo ressurgiu dos mortos, agora 
glorificado, revestido de imortalidade, incorruptível, e 
ainda com esse mesmo corpo apareceu aos seus 
discípulos, sendo reconhecido por eles.  
   As provas da ressurreição de Jesus são pela ordem 
crescente: o túmulo vazio (Mt 28.6); o testemunho de 
dois anjos que presenciaram o acontecimento (Lc 24.4-
6), e as aparições de Jesus depois de ressurreto, 
inclusive ao apóstolo Tomé que dissera, após ouvir o 
testemunho dos que O viram ressuscitado, que só 
acreditaria se tocasse no Seu corpo, no que foi atendido 
pelo Senhor conforme relato de João (Jo 20.19-29). 
    Segundo as Escrituras, o Cristo ressurreto apareceu 
às testemunhas previamente escolhidas por Deus para 
serem testemunhas da ressurreição do Senhor (At 1.3; 
10.40,41), sendo elas: “Maria Madalena (Mc 16.9-11; Jo 
20.11-18); algumas mulheres (Mt 28.8-10); Pedro (Lc 
24.34; 1 Co 15.5); dois discípulos a caminho de Emaús 
(Lc 24.13-35); dez discípulos uma semana depois (Jo 
20.19-24); onze discípulos com Tomé presente (Jo 20.26-
29); quinhentos  irmãos de uma vez (1 Co 15.6); Tiago 
irmão do Senhor (1 Co 15.7); onze irmãos  na Galiléia (Mt 
28.16-20; Mc 16.14-18); onze discípulos em Jerusalém 
quarenta dias depois ( Lc 24.36-53; At 1.3-12); e a Paulo 
(1 Co 15.8)”. (fonte: Bíblia Anotada, Ryrie). 
    A crença e a profissão de fé na morte e na 
ressurreição de Cristo (a essência do Evangelho) são de 
primordial importância para a salvação do homem. “O 
qual (Jesus) por nossos pecados foi entregue, e 
ressuscitou para a nossa justificação” Rm 4.25. “A 
saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, 
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos 
mortos, serás salvo” Rm 10.9. 
    A ressurreição de Cristo é o padrão da ressurreição 
dos crentes falecidos (Fp 3.20,21), sendo Ele as 
primícias (1 Co 15.20,49) e depois dEle os Seus, na Sua 
segunda vinda (1 Co 15.23). Pr. Eudes L. Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             
           CALENDÁRIO DE EVENTOS (DEZ) 

07 – Reunião de Lideranças/Almoço; 08 – Aniversário das 
Auxiliadoras. 08 – Dia da Bíblia; 09 – Reunião do Conselho 
Eclesiástico; 13 – Culto de Gratidão Celízia; 14 – 
Confraternização dos Jovens; 14 – Natal Casa de Acolhida; 21 – 
Jantar de Confraternização Igreja; 22 – Assembleia Especial 
(Eleição de Oficiais e Pastor Auxiliar); 24 – Celebração do Natal; 
28 – Jantar Confraternização  Rota do Sol; 29 – Consagração e  
Posse de Oficiais, Pastor Auxiliar e Diretorias para 2014 (manhã); 
31 – Culto Final de Ano (Igreja/Congregações).  
               ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 

01-Carlos Alberto (Presbítero); 01-Lamarck Ribeiro; 02-Kézya 
Lopes; 04-Aninha (Ernani Sátyro); 05-Erika Graziele; 05-Fábio 
Lima; 05-Saullo Vinicius (Ernani Sátyro); 07-Daynne (Valentina); 
07-André Augusto; 07-Ana Júlia; 08-Mª da Conceição; 08-Mª 
José Pereira; 10-Neusa de Moura; 10-Verônica Nunes; 12-
Edvando Bonifácio (Diácono Rota do Sol); 14-Maria Teodória; 14-
Flávio Medeiros (Rota do Sol); 15- Mª Eliane; 16-Anália Mendes 
(Rota do Sol); 19- Pedro Jorge; 19-Walterci Ribeiro (Valentina); 
19-Luiz Santiago (Ernani Sátyro); 24-Joselito (Valentina); 26-
Telma (Valentina); 27-Claudia de Oliveira; 28-Emanueli Ferreira; 
28-Feliciano Nícolas; 31- Elizabete Maria (Valentina); 31-
Elhioneide (Valentina);31-José Freire (Rota do Sol); 31-Cintia 
Alice (Rota do Sol) e 31-Elânia dos Santos. 
                         PARABENS ANIVERSARIANTES! 
PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

04 – Pr. Jedaías; 11 -  Miss. Liliane;  
18 – Asp. Diác. Josias; 25 – Pr. Walter 

 

 
 

 
 
 

ESCALA DIÁCONOS/ASPIRANTES (IGREJA SEDE) 

Hoje–Euclides/Antônio João; Ter – Valdenor;  
Qui – Murilo; Sab - Makobi  

 

“Declarado Filho de Deus em poder, 
segundo o Espírito de santificação, 

pela ressurreição dos mortos – Jesus 
Cristo nosso Senhor” Rm 1.4 

 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 
Seg - 15h às 17h  Círculo de Oração 

Ter - 19h30m  Culto de Oração 

Qui - 19h30m  Culto de Estudo Bíblico 

Sab - 19h30m  Culto dos Jovens  

 

http://www.3iec.com.br/


 

            

   ESCALA DE OBREIROS (DEZ) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

01 – Pr. Jedaías; 08 – Miss. Suely; 15 – Pb. Enoaldo;  
22 – Pr. Walter; 24 – Miss. Liliane;  

29 – Pr. André; 31 – Pr. Eudes        
CULTO DEVOCIONAL 

01 – Fabiano; 15 - Davi da Silva;  
22 – Asp. Diác. Josias; 29 - Marlene Soares   

MOCIDADE (SÁB) 

Responsabilidade do Pastor Walter 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

02 – Miss. Liliane; 09 – Marlene; 16 –Pr. Jedaías;  
23 – Pr. Eudes; 30 – Miss. Fcª Angelita 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

 Bosco (02,16,30); Meireles (09,23)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

(D): 12 – Pb. Diniz; 19 – Pb. Evandro;  
26 – Dc. Valdenor.  (P): Pr. Eudes  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

01 – Pr. André; 08 – Pr. Jedaías; 15 – B.T. Samuel;  
22 – Pb. Enoaldo; 29 – Pr. Walter  

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

01 – Pb. Silas; 08 – Pr. Walter; 15 – Pb. Saul;  
22 – Pr. André; 29 – Dc. Bonifácio    

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

07 – Davi da Silva; 14 – Asp. Josias;  
21 – Pb. Emanuel; 28 – Pb. Saul 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM); 

01 – Pb. Emanuel; 08 – Pb. Saul; 15 –  Pr. Jedaías;  
22 – Pb. Silas; 29 – Miss. Liliane        

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

01 – B.T. Samuel; 08 – Pb. Emanuel; 15 – Dc. Gilson;  
22 – Pr. Jedaías; 29 – B.T. Samuel    

LEGENDA: (D) – Dirigente; (P) – Preletor 
 

 
 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite celebraremos a 

Ceia do Senhor. A Ceia é uma das duas ordenanças 

deixadas por Jesus para ser observada pela Igreja 

enquanto estiver na terra (a outra é o batismo 

cerimonial para os novos conversos). Na celebração 

da Ceia é trazida à memória da Igreja a obra 

redentora realizada por Jesus na cruz do Calvário. 

Subamos a Casa do Senhor com um coração 

agradecido por tão grandiosa obra realizada pelo 

Senhor e celebremos com alegria o seu grandioso 

nome. “Fazei isto em memória de mim”.    

SEMANA DE ORAÇÃO (02 a 06): amanhã começa a 

última semana de oração de nossa Igreja neste ano. 

Como é de praxe os cultos serão realizados no horário 

das 19h30m às 21h. Dirigirão as reuniões os irmãos: 

02 – Pb. Léo; 03 – Pr. Eudes; 04 – Pb. Diniz; 05 – Pr. 

Jedaías; 06 – Pb. Genison. “Orai sem cessar”.  

ANIVERSÁRIO DA AUXILIADORA: as irmãs de nossa 

Igreja irão celebrar ao Senhor no próximo domingo 

com dois cultos. Pela manhã pregará a Miss. Carmem 

(Betel), e a noite a Miss. Suely (Betel). Nesses cultos 

contaremos com a presença do Conjunto Ebenézer. 

REUNIÃO CONSELHO ECLESIASTICO (09/12): pauta: 

avaliação das diretorias definidas pelos segmentos de 

pessoas da Igreja e escolha das diretorias restantes. 

CULTO NA CASA DE CELIZIA: no dia 13/12, 

realizaremos na residência da irmã Celízia Ferrer o 

culto que ela anualmente oferece a Deus em ações de 

graças. Nesse culto pregará a Miss. Liliane. O Conjunto 

Ebenézer louvará ao Senhor no culto. 

ESTACIONAMENTO: pedimos aos irmãos que usam o 

estacionamento interno da Igreja que tenham o 

máximo de cuidado com a manobra dos veículos, por 

causa de crianças. Pedimos ainda que não entrem 

nem saiam rápido do estacionamento a fim de evitar 

acidentes. Pedimos também aos pais que não se 

afastem de seus filhos quando da entrada e saída de 

veículos.  Agradecemos a cooperação. 

CLIMATIZAÇÃO DA IGREJA: Engajem-se na campanha 

de climatização da Igreja. Procure o Presb. Evandro e 

se comprometam em contribuir durante dez meses 

com R$ 50,00 cada mês. Se um irmão quer participar, 

mas não tem disponível essa quantia, pode participar 

como desejar. Prestigiem esse projeto! 

LIMPEZA INTERNA DA IGREJA:  amanhã começará a 

pintura da parte interna do templo sede. A previsão do 

término do serviço é sexta-feira próxima. Na próxima 

semana iremos pintar a parte externa. 

 

 

 

REUNIÃO DE LIDERANÇA: no próximo sábado, no horário 

das 09 às 12h, teremos uma reunião envolvendo toda a 

liderança da III IEC/JPA (pastores, presbíteros, diáconos, 

aspirantes a presbíteros e a diáconos, dirigentes das 

congregações e de Departamentos).  Nessa reunião 

faremos uma avaliação do trabalho da nossa Igreja 

durante o ano que está terminando bem como a 

apresentação de relatórios das diversas áreas da Igreja. 

Ainda nessa reunião teremos um momento devocional 

para agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas sobre 

a III IEC/JPA. A reflexão bíblica de vinte minutos será de 

responsabilidade do Presb. Enoaldo, e o louvor sob a 

responsabilidade dos Aspirantes a Diácono Josias e 

Murilo. Depois teremos um almoço (cortesia da Igreja).  

AVISO DEPARTAMENTO INFANTIL: a direção do DINF 

pede encarecidamente aos pais que trazem os seus 

filhos menores para a Igreja que não permaneçam nas 

salas onde se desenvolvem as atividades de ensino. 

Pede ainda que só permaneçam nas salas aqueles 

jovens que estão escalados para trabalhar. Tal medida 

visa melhorar o funcionamento das classes. O DINF 

agradece a compreensão de todos.  

DIÁC. BONIFACIO – 45 ANOS DE CONVERSÃO: o Diác. 

Bonifácio ofereceu ontem a Deus um culto em ações de 

graças pelos quarenta e cinco anos de sua conversão a 

Cristo, pela graça divina. O culto foi celebrado na 

Congregação da Rota do Sol onde Bonifácio serve ao 

Senhor. Louvamos a Deus pela vida de Bonifácio que 

tem servido ao Senhor com fidelidade. 

ANDRÉ E RUANNA: André e Ruanna chegaram sexta-

feira passada do Rio de Janeiro para participar do 

casamento de Raniere Medeiros, sobrinho do Presb. 

Léo, e colega de trabalho de André no Rio, ocorrido 

sexta-feira passada. O casal aproveitou para visitar pais, 

amigos e irmãos em Cristo. Amanhã de madrugada 

André e Ruanna estarão retornando para o Rio de 

Janeiro. Oremos por eles. 

CURSO ATUALIZAÇÃO EM TEOLOGIA SISTEMATICA: 

nesta semana será enviado, via NET, o material do 

módulo de Soteriologia para os participantes do curso.  

ESCOLHA DE DIRETORIAS PARA 2014: graças a Deus 

que já estão definidas as diretorias do DINF, do DAUC e 

do DHEC. Se Deus permitir na próxima semana iremos 

definir o restante das diretorias para 2014. 

CONFECÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS PARA 2014: 

As novas diretorias se reunirão com o Pastor da Igreja 

para confecção do calendário de eventos 2014, na 

segunda-feira dia 16 deste mês. Oremos por isso. 

 

         

 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  

2 Tm 4.2 

   A VOZ CONGREGACIONAL  
RÁDIO CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h                

www.cruzdasarmasfm.com.br 
 

 

http://www.cruzdas/

