
 

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 – 08/12/13 

Creio que Jesus ascendeu aos Céus 
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. 
      Neste boletim iremos tratar da assunção do Senhor, 
conforme confessado pelo Credo Apostólico. Creio que 
Jesus “subiu ao Céu”. 
      Como já foi dito, no estudo da Cristologia  
encontramos uma área que contempla os Estados de 
Cristo (Humilhação – Encarnação, sofrimento, morte e 
sepultamento; Exaltação – Ressurreição, ascensão, 
entronização e segunda vinda), sendo, portanto, a 
ascensão do Senhor um dos estágios do Estado de 
Exaltação de Cristo.  
    Segundo as Escrituras, o Deus verdadeiro é o Deus 
transcendente, ou seja, habita num lugar fora do alcance 
do homem, e que é ao mesmo tempo o Deus imanente, que 
interage com a sua criação.  
    Os Céus é o lugar da habitação de Deus, o seu habitat 
natural. “Para ti que habitas nos Céus levanto os meus 
olhos” Sl 123.1. A terra é o lugar da habitação do homem. 
“Os Céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos 
filhos dos homens” Sl 115.16. 
    Para realizar a obra da redentora, o Filho de Deus 
desceu dos Céus onde habitava  para a terra, o lugar onde 
o ser humano habita. Na terra ele iria oferecer a sua 
preciosa vida em sacrifício pelos pecados dos homens. 
“Porque eu desci do Céu, não para fazer a minha vontade, 
mas a vontade daquele que me enviou” Jo 6.38. 
   Depois de morrer na cruz do Calvário, Jesus foi 
    

sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme 
previsto nas Escrituras.   Depois de sua ressurreição o 
Senhor Jesus ainda ficou na terra por um espaço de 
quarenta dias, dando instruções aos seus discípulos, 
que teriam a incumbência de testemunhar da sua 
gloriosa ressurreição. “Aos quais também, depois de ter 
padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis 
provas, sendo visto por eles por espaço de quarenta 
dias, e falando do que respeita ao reino de Deus” At 1.3. 
     A ascensão do Senhor deu-se depois de quarenta 
dias de ressurreto, e o local foi em Betânia, próximo de 
Jerusalém. Veja o relato bíblico sobre o assunto: “E 
levou-os fora, até Betânia; e, levantando as suas mãos, 
os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se 
apartou deles, e foi elevado ao céu” Lc 24.50,51. O 
evangelista Marcos relata o fato, assim: “Ora o Senhor, 
depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e 
assentou-se à direita de Deus” Mc 16.19. Novamente 
Lucas faz menção ao fato da ascensão do Senhor no 
livro de Atos: “E quando dizia isto, vendo-o eles, foi 
elevado as alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o 
a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, 
enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois 
varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: 
varões galileus, por que estais olhando para o céu? Esse 
Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há 
de vir assim como para o céu o vistes ir” At 1.9-11. 
    Em seu ministério, o Senhor Jesus já vinha 
notificando aos seus discípulos que após concluir a 
obra redentora voltaria para o lugar donde viera. “Que 
seria, pois, se vísseis subir o Filho do homem para onde 
primeiro estava?” Jo 6.62. “Na casa de meu Pai há 
muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito; 
vou preparar-vos lugar” Jo 14.2. “Disse-lhe Jesus: não 
me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas 
vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu 
Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus” Jo 20.17. No 
evangelho de João encontramos que o Senhor tinha 
consciência de que iria voltar para o lugar donde viera, 
após a conclusão da obra redentora. “Jesus, sabendo 
que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as 
coisas, e que havia saído de Deus ia para Deus” Jo 13.3.   
    Ao chegar aos céus Jesus foi recebido pelo Pai e por 
toda a corte celestial, sendo celebrado pela obra 
realizada, e assentou-se ao lado do Pai em seu trono de 
glória (Mc 16.19; Ap 5.9).   Pr. Eudes Lopes 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). 
                         PARABENS ANIVERSARIANTES! 
         

       PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

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

 
 

ESCALA DIÁCONOS/ASPIRANTES (IGREJA SEDE) 

Hoje–Marçal/Gentil; Ter – Murilo;  
Qui – Antônio João; Sab - Léo  

 

 “E levou-os fora, até Betânia; e, levantando 
as suas mãos, os abençoou. E aconteceu 
que, abençoando-os ele, se apartou deles, e 
foi elevado ao céu” Lc 24.50,51.  

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  

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

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

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

MOCIDADE (SÁB) 

Responsabilidade do Pastor Walter 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

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

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

 Bosco (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) 

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

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

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

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

14 – Jornada de Oração;  
21 – Pb. Emanuel; 28 – Pb. Saul 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM); 

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

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

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

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

 
 

REUNIÃO CONSELHO, Amanhã, as 19h30m. 

ANIVERSÁRIO DA AUXILIADORA: as irmãs de nossa 

Igreja irão celebrar ao Senhor neste 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. 

DIA DA BIBLIA: hoje à noite iremos oferecer a Deus 

um culto em ações de graças pelo Dia da Bíblia 

(segundo domingo de dezembro). Louvamos a Deus 

pela dádiva de Sua Palavra, a Bíblia Sagrada. 

CONCLUSÃO DE CURSO: a irmã Missionária Liliane 

concluiu o curso de Capacitação para o Ministério 

Feminino, promovido pelo Betel Brasileiro. A festa de 

formatura deu-se no sábado dia 30/11/13. 

Parabenizamos a irmã Liliane pela vitória alcançada. 

NOIVADO: noivaram no sábado dia 30/11/13, os 

jovens Fagner e Geysa neta do Presb. Genison Brito. O 

pastor Carlos Formiga da IEC/IYN oficiou uma 

cerimônia alusiva ao evento.  O Pastor da Igreja se fez 

presente na ocasião. Parabenizamos aos noivos. 

CULTO NA CASA DE CELIZIA: na próxima sexta-feira, a 

partir das 19h30, realizaremos na casa da irmã 

Celízia o culto que ela anualmente oferece a Deus em 

ações de graças. Nesse culto pregará a Miss. Liliane. O 

Conjunto Ebenézer louvará ao Senhor. 

CULTO DE NATAL CASA DE ACOLHIDA: no próximo 

sábado à tarde iremos realizar o culto de Natal na 

Casa de Acolhida (Av. Pará, 555, Bairro dos Estados), 

e para isso contamos com a colaboração dos irmãos 

da Igreja. Procurem o Pastor Jedaías. 

INSTALAÇÃO DE JANELAS: nesta semana, se Deus 

permitir, iremos instalar as janelas de vidro blindex no 

templo. Colabore com esse projeto. 

CLIMATIZAÇÃO DA IGREJA: Engaje-se na nossa 

campanha de climatização. Procure o Presb. Evandro 

e se comprometa com R$ 50,00 durante dez meses. 

Quem quiser participar, mas não tem disponível essa 

quantia, participe como desejar. 

REUNIÃO DE LIDERANÇA: ontem tivemos a reunião de 

liderança de todo o ministério da III IEC/JPA. O 

Senhor, graciosamente, abençoou em tudo o evento.  

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. 

 

 

 

NOTA DE FALECIMENTO: faleceu na quarta-feira 

passada o senhor Daniel Rodrigues da Rocha, genitor de 

nosso irmão Djanilson Rocha. O sepultamento deu-se no 

dia seguinte em Bayeux, onde residia. Registramos as 

nossas condolências a família enlutada. 

NASCIMENTO: nasceu no dia 27/11/13 Sophia, filha de 

Jairo e Gilmara e primeira neta do Diác. Francisco 

Martins que serve ao Senhor no José Américo. Parabéns 

aos pais e avós pela chegada de Sophia.  

JORNADA DE ORAÇÃO CONG. ERNANI SÁTIRO:  

Essa Congregação irá promover uma jornada de oração 

no próximo sábado. Grupos de oração se alternarão de 

hora em hora, a partir das 06h da manhã, terminando 

com uma vigília de oração das 22h as 06h do dia 

seguinte. Os irmãos irão clamar a Deus em favor do 

local onde o trabalho funciona.  

CALENDÁRIO DE EVENTOS PARA 2014: As novas 

diretorias e congregações se reunirão com o Pastor da 

Igreja para confecção do calendário de eventos 2014, 

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

JANTAR DA IGREJA: o nosso jantar de confraternização 

de final de ano será realizado no dia 21/12. A taxa de 

inscrição será de R$ 12,00 (individual) e R$ 20,00 

(casal). Procure quanto antes Wanderlange 

(coordenadora) ou Miss. Liliane e se inscreva para esse 

momento de confraternização de nossa Igreja. 

NOTA DE GRATIDÃO: agradecemos ao Asp. Diác. José 

Gentil pela doação da segunda máquina corta ar, 

instalada na porta lateral do templo. Foi Gentil que doou 

também a máquina da porta da frente. Certamente que 

Deus o recompensará por isso. 

CURSO ATUALIZAÇÃO EM TEOLOGIA SISTEMATICA: já foi 

enviado na semana passada, via NET, o material do 

módulo de Soteriologia para os participantes do curso. O 

encontro para revisão do módulo será em 26/12.  

ANIVERSÁRIO DE PRESBITERO: o Presb. Carlos Alberto 

aniversariou no domingo passado (01/12). Registramos 

aqui em nosso boletim os nossos parabéns a esse 

ilustre Presbítero pela passagem de seu natalício. 

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.  

 REUNIÃO CONSELHO, Amanhã, as 19h30m. 
 

         

 

 

“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/

