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BOLETIM DOMINICAL – 26/02/12 

      Vencendo as circunstâncias adversas   

     Todos nós enfrentamos circunstâncias adversas na 
vida. Aliás, o próprio Salvador advertiu aos seus 
seguidores que no mundo eles teriam aflições.  
      Segundo a Bíblia, o fato da pessoa ter aceitado o 
Evangelho e ter sido alcançada pela graça redentora 
de Cristo não lhe isenta de passar por lutas e 
tribulações. Tanto no Antigo como no Novo Testamento 
encontramos episódios em que o povo de Deus 
enfrentou grandes dificuldades, ora como 
consequência de seus próprios erros, ora provocadas 
por casos fortuitos, ou ainda como oposição dos 
inimigos do povo de Deus, ou mesmo como provação 
divina, isso por crentes individuais ou pela comunidade. 
      Identificaremos dois episódios no Antigo 
Testamento e dois no Novo Testamento para 
consolidarmos o tema deste artigo. 
      No Antigo Testamento temos o episódio em que o 
povo de Deus, depois passar o Mar Vermelho, teve de 
enfrentar uma tribo guerreira que vivia de pilhagem. Se 
não fora a intervenção divina o povo teria sido 
massacrado (Ex 17.8-13). O outro episódio é o que 
trata de um drama pessoal, que é o caso de Jó que “da 
noite para o dia” perdeu os seus bens, a família e a 
saúde, e ainda teve o infortúnio de ser importunado por 
três amigos seus que o acusavam de pecado que, 
segundo eles, ocasionara toda aquela tragédia.  
      No Novo Testamento temos o caso de Pedro que 
fora aprisionado pelo fato de testemunhar da graça 

redentora de Cristo, e Herodes queria fazer com ele o   

 que fizera com Tiago irmão de João, que Herodes 
mandara degolar, mas a Igreja fazia continua oração 
por ele a Deus, e o Senhor libertou a Pedro da prisão 
de forma miraculosa. O outro episódio no Novo 
Testamento que queremos destacar é o caso de 
Paulo e Silas, que foram aprisionados e espancados 
pelo fato de terem realizado uma obra de libertação 
de uma jovem adivinhadora. 
     Em todos esses episódios o povo de Deus e os 
crentes individuais saíram vitoriosos dos embates 
pela graça de Deus em Cristo Jesus, dispensada.  
     Amados irmãos, há uma promessa de Deus para 
aqueles que professam a fé em Cristo de que, diante 
dos embates e das dificuldades da vida, sairão 
vitoriosos. “Mas graças a Deus, que nos dá a vitória 
por nosso Senhor Jesus Cristo” 1 Co 15.57. “Graças, 
porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz 
em triunfo...” 2 Co 2.14. Lembramos a todos que o 
Deus que prometeu vitória aos Seus diante das 
dificuldades da vida é fiel, e os Seus olhos estão 
continuamente postos sobre eles para dar-lhes vitória 
no momento oportuno. 
      Se você, irmão, estiver enfrentando dificuldades 
seja de que natureza for, quer tenha sido motivada 
pelos seus próprios erros, ou por oposição do inimigo 
de nossas almas, ou ainda provocada por um fato 
fortuito, ou ainda por você está sofrendo por 
provação divina, clame ao Senhor de todo o seu 
coração, humilhe-se diante dele, confesse as suas 
falhas e confie que o Deus dos Céus, que é 
misericordioso, virá ao seu encontro e lhe dará 
vitória. Lembre-se de Pedro que estava morrendo 
afogado e clamou ao Senhor e o Senhor 
prontamente estendeu a sua poderosa mão e o livrou 
de uma morte certa. 
       Estribemo-nos, amados, na Palavra do Senhor 
que disse: “... Não te deixarei, nem te desampararei. 
E, assim, com confiança, ousemos dizer: O Senhor é 
o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer 
o homem” Hb 13.5,6.   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 Fevereiro/Março 
29/02 – Aniversário do Círculo de Oração. 09/03 – Dia 
Internacional da Mulher; 11/03 – Domingo Missionário; 24/03 – 
Avanço Missionário Ernani Sátiro. 

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 

01 – Bianca Paredes (Valentina); 02 – André Fragoso; 04 – 

Presb. Genison Brito; 05 – Ana Maria da Costa (Rota do Sol); 

06 – Elma Araújo Monteiro; 07 – Tatiane Cristine (Valentina); 

08 – Mª José Diniz Oliveira; 09 – Henery Medeiros; 10 – Israel 

Fernandes Mello; 11 – Jadson O. Costa; 11 – Raiany Cynthya 

Brito (Valentina); 13 – Maria do Socorro Silva; 13 – Dandara 

Raquel; 15 – Erick Eduardo; 16 – Auzeni da Silva Lima; 18 -  

Valdilene Albuquerque (Valentina); 18 – Camila Yasmin 

(Valentina); 19 – Mário Lopes Figueiredo; 21 – Rebeca Brito 

Almeida; 21 – Eva Leite (Valentina); 22 – José Bruno 

Nascimento; 24 – Danilo José Rocha; 24 – Dara Karolynne 

Andrade; 25 – Gerlane Lima Araújo; 25 Edmilson Marinho da 

Silva (Rota do Sol);  27 – Adriana Meireles;  27 – Waldemar 

Fábio Arruda; 28 – Elza Helena Araújo.   

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. 
 

CAMPANHA CLIMATIZAÇÃO TEMPLO: estamos 

retomando a campanha para arrecadação dos 

recursos necessários a fim de adquirirmos as 

máquinas de ar condicionado para a climatização do 

templo. Contamos com a colaboração de todos! 

 

ESCALA DE DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 
Hoje à noite – Marçal/Davi; 

 Ter – Davi; Qui – Euclides; Sáb – Josenilton  
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PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
04 – Pr. Eudes; 11 – Diác. Lucine;  

18 – Presb. Enoaldo; 25 – B.T. Silas França 
CULTO DEVOCIONAL 

04 – Miss. Francisca;   
18 – Evalda Yamaguchi; 25 – Marlene 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

07 – Marlene; 14 – Miss. Liliane;  
21 – Miss. Francisca; 28 – Marlene  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Antônio João (07,21); Meireles (14,28);  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

Dirigentes: 01 - Diác. Marçal; 08 – Diác. Davi; 15 – 
Diác. Josenilton; 22 – Diác. Valdenor; 29 – Diác. Lucine  

Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 

03 – André Augusto; 10 – B.T. Samuel;  
17 – Pr. Walter; 24 – Pr. Jedaías; 31 – Miss. Francisca 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
04 – Pr. Cícero; 11 – Pr. Jedaías;  
18 – Pr. Walter; 25 – Pr. André 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
04 – B.T. Silas; 11 – Pr. André;  
18 – Pr. Cícero; 25 – Pr. Jedaías 

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 
03 – Maria da Luz/Pr. Cícero 
10 – Presb. Saul/Sem. Jadson 

17 – Maria da Luz/Presb. Saul 
24 – Presb. Saul/Presb. Múcio 

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

04 – Sem. Jadson; 11 – Presb. Múcio;  
18 – André Augusto; 25 – Pr. Cícero 

    CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (SEX)  
02 – Mª da Penha/Pr. Cícero 

09 – Diác. Francisco/B.T. Samuel 
16 – B.T. Samuel/Presb. Múcio 

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

CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
04 – B.T. Samuel; 11 – Presb. Inaldo;  

18 – Presb. Múcio; 25 – Diác. Francisco  
 

 

 

REUNIÕES IGREJA NO PERÍODO CARNAVAL: tivemos 
no período de Carnaval reuniões inspiradoras. Foram três 
os cultos que celebramos ao Senhor nosso Deus. Dois no 
domingo quando estiveram conosco ministrando a 
Palavra de Deus os pastores Sérgio Paulo e Ricardo, e 
um na segunda-feira onde pregou o Pastor Marcelo 
Duarte. Esses irmãos nos trouxeram poderosas 
mensagens da parte de Deus, explorando o tema 
“Devoção a Cristo, o segredo de uma vida abundante”. Os 
conjuntos instrumentais da Igreja abrilhantaram as 
reuniões. Deus em tudo foi glorificado e nós fomos 
grandemente abençoados. Agradecemos a todos que 
participaram dos cultos, dirigindo, pregando, contribuindo 
e cantando louvores a Deus. 
CLASSE ÚNICA: devido à conclusão da Revista da 
Escola Dominical das classes de adultos (homens e 
mulheres), hoje, essas duas classes estarão reunidas 
para estudar em conjunto, sob a orientação do pastor da 
Igreja, o livro de Obadias. Nos domingos subsequentes, 
enquanto não recebermos a nova revista, as duas classes 
funcionarão em conjunto sob a orientação do Pastor da 
Igreja. 
AVISOS AOS TESOUREIROS: pedimos aos tesoureiros 
dos diversos departamentos e congregações da Igreja 
que agilizem a confecção dos caixas setoriais, por mês, 
para que os apresentemos na próxima assembleia da 
Igreja, que será realizada em março. Os relatórios devem 
ser entregues ao Pastor da Igreja. 
ORAÇÃO PELOS ENFERMOS: não nos esqueçamos de 
orar a Deus em favor dos irmãos que estão enfrentando 
enfermidades, dentre eles Maria Vincensa, 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”. 
CULTO AR LIVRE: RESIDENCIA DE FÁTIMA BRITO, 
PROXIMA SEXTA-FEIRA, A PARTIR DAS 19H30M. 

 
ESCALA CONJUNTOS  

26/02 – Shekinah e Ebenézer (noite) 
DOMINGO MISSIONÁRIO 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 
11/02/12 

 

 
 

REATIVAÇÃO CONJUNTO DESPERTANDO VIDAS: os 
irmãos Fabiano Nóbrega e André Augusto estão se 
mobilizando para reativar a Bandinha da Igreja (Conjunto 
Despertando Vidas). Os irmãos que participavam da 
Bandinha devem estar atentos para essa reativação. 
Outros irmãos que tocam e que cantam se habilitem para 
que breve esse grupo possa se apresentar na Igreja. 
ADIAMENTO ANIVERSÁRIO: devido dificuldades 
operacionais o aniversário do CIRCULO DE ORAÇÃO da 
Igreja foi adiado para outra data, a ser definida. 
RETIRO MONTADAS/PB: os irmãos da Congregação da 
Rota do Sol realizaram um retiro espiritual durante o 
período de Carnaval em Montadas/PB. O evento foi em 
tudo abençoado por Deus e os irmãos ficaram 
extremamente satisfeitos. A direção da Congregação 
agradece a todos os irmãos que colaboraram para que o 
Retiro fosse realizado. 
SORTEIO DE CELULAR: o Deptº de Auxiliadoras está 
fazendo um sorteio de um celular para 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! 
INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS: no mês de 
março iremos inventariar todos os bens da Igreja que se 
encontram instalados no templo sede e nas 
Congregações.  Será entregue uma planilha para que os 
responsáveis pelas Congregações a preencham. 
Responsável pelo inventário: Eudes Junior. 
ELEIÇÃO DE PASTOR E PRESBÍTEROS: O Conselho 
Eclesiástico da Igreja aprovou a indicação dos irmãos Pr. 
Walter Moura (Pastor Auxiliar), Lucine Yamaguchi 
(Presbítero) e Silas França (Presbítero), para se 
submeterem a eleição da Igreja, que será realizada no 
final do próximo mês. Pedimos as orações dos irmãos 
para que Deus manifeste a sua vontade na vida desses 
amados. 
FREQUENCIA AOS CULTOS DA SEMANA: lembramos 
aos irmãos a necessidade de frequentarem assiduamente 
os cultos que oferecemos ao Senhor no meio da semana 
(oração – terça-feira; estudo bíblico - quinta-feira). 
Aproveitemos a oportunidade que Deus está nos dando 
de aprendermos mais de Sua Palavra. “Alegrei-me 
quando me disseram: vamos à casa do Senhor!” 
 
 
 


