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III IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL 
DE JOÃO PESSOA 

CNPJ – 04.358.080/0001-02 
Rua Elba Maria Silva da Costa, S/Nº- Geisel 

Pastor Titular:  Rev. Eudes Lopes Cavalcanti 

WWW.3iec.com.br 
 

          BOLETIM DOMINICAL – 01/09/19   

Comentando Atos dos Apóstolos 
              As primeiras conversões (At 2.37-47) 
As palavras proferidas por Pedro em seu sermão no Dia 
de Pentecostes causaram um impacto profundo na 
multidão que o ouvia. Compungidos pelo Espirito Santo, 
eles perguntaram o que deveriam fazer. E Pedro os 
orientou quanto ao arrependimento e a fé em Cristo, e 
que deveriam se submeter ao batismo com água. Pedro 
lhes garantiu que quem fosse por esse caminho 
receberiam o Espirito Santo. O texto sagrado nos diz que 
quase três pessoas aceitaram o Evangelho e foram 
batizadas. A seguir o texto nos revela como viviam os 
novos convertidos no início da Igreja: “E perseveravam na 
doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do 
pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas 
maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os 
que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 
Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com 
todos, segundo cada um tinha necessidade. E, 
perseverando unânimes todos os dias no templo e 
partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e 
singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça 
de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à 
igreja aqueles que se haviam de salvar” At 2.42-47. 
Nesse relato, podemos constatar que a perseverança na 
doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, 
na oração e na assistência diária aos cultos da Igreja era 
a nota dominante daquele comunidade. Diz-nos também 
que eles tinham o coração cheio de temor a Deus e que 
eram liberais no que se refere a assistência social. Diz-
nos ainda o texto sagrado que aquela alegria contagiante 
era espelhada no partir do pão de casa em casa, em 
louvor a Deus, e o resultado disso era que todos os dias 

pessoas eram salvas.        Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

              
                    
   ESCALA DE OBREIROS (SETEMBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
01- Pr. Eudes; 08 – Pr. Walter; 15–Pr. Eliezer 

Rosa; 22– Pr. Waldemar; 29-  Dc. Josias 
CULTO DEVOCIONAL 
01- Fabinho;  

          22 – Dc. Fabiano; 29 -  Laércia 
                      MOCIDADE (SÁB) 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
04 – Miss. Fca. Angelita; 11 – Dc. Sérgio;   

18 – Dc. Marconi; 25 – Wirlline 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

04,18 – Sérgio Sebastião; 11,25 -  Bosco 
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
01- Pr. Jedaías; 08 – Pb. Emanuel;  
22 – Pr. Jedaías; 29 -  Dc. Bonifácio 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
01- Pr. Waldemar; 08 – Altino;  

15 – Pb. Saul; 22 – Pb. Silas; 29 -  Pb. Saul 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

01- Pr. Walter; 08 – Pr. Waldemar;  
22 – Pb. C. Alberto; 29 – Altino  
IEC/MANAÍRA – 04,11,18,25 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
03 – Pr. Eudes; 10 – Pr. Waldemar;  
17 – Asp. Pb. Fabiano; 24 -  Altino 

ESCALA DLOV (SEDE) 
01- Getsêmani/Coral;  

08 – Getsêmani/Ebenézer;  
15 – Getsêmani/Pr. Eliezer Rosa 

22 – Getsêmani/Bandinha;  
29 – Getsêmani/Quarteto Renovação 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite – Makobi/Ednaldo  

Terça-Feira – Josias 

Servi ao Senhor com alegria.  
 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
       

 
 
 
 
 
 

 
 

   
         

    CALENDÁRIO DE EVENTOS (SET/OUT) 
01/09 – Dia Nacional do Seminarista; 07 – 2º 
Encontro Regional de Homens (ALIANÇA); 
14,15 – Aniversário da Igreja (22 anos); 21 – 
Avanço Missionário Cong. José Américo; 21,22 

– Aniversário Cong. José Américo. 
 05/10 – Palestra Casais; 06 – Dia do Pastor 
Congregacional (02); 12 – Dia das Crianças – 
CongregaBrink; 13 – Dia Nacional de Missões; 
26 – Ação Social do DINF; 26 – Intercâmbio 

DHEC;  27 – Programação DERE (manhã) – Dia 
da Reforma; 27 – Aniversário DAUC.  
             

          ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO 
01-Claudeilsa Silva; 02-Ângela Maria; 02-
Vanessa Brito; 03-Mª Laura (neta/Célia); 03-Pb. 
Evandro José; 03-Fábio e Fabrício (filhos de 

Fabiano); 05-Dc. Euclides Félix; 06- Nícolas 
Duarte (filho/Laércia); 07-Isabel Maria; 09-Pr. 
Samuel Medeiros; 10-Naíde Maria; 10-Mayana 
Burity; 11-Cícera Aurélia (E. Sátiro); 15-Elba Mª; 
17-Joelson Martins; 19-Giovanna Vasconcelos 

(neta/Zenaide); 20-Leandro Lima; 21-Darliana 
Monteiro; 22-Joana Wanderlange; 23-Edneide 
Carvalho; e 29-Iraci Souza. 
         

PROGRAMAÇÃO EXTRA CALENDÁRIO 
DE EVENTOS 3IEC/JPA 2019 

       

07/09 – CHA DE BEBÊ MAYANA 
08/09 – GIDEÕES INTERNACIONAIS 
04/10 – ANIVERSÁRIO DE SOPHIA 

05/10 – CHÁ DE MISSÕES (DOM/ALIANÇA) 
30/11 – CASAMENTO DE MICHAEL/SARA 

 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 
 

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 dos Jovens 

 
 

 

“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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

           LEITURA BÍBLICA – Jo 13.1-15 

               Jesus lava os pés aos discípulos 
1 - Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus 
que já era chegada a sua hora de passar deste 
mundo para o Pai, como havia amado os seus que 
estavam no mundo, amou-os até ao fim. 2 - E, 
acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração 
de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, 
3 - Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas 
suas mãos todas as coisas, e que havia saído de 
Deus, e que ia para Deus, 4 - levantou-se da ceia, 
tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. 
5 - Depois, pôs água numa bacia e começou a 
lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhos com 
a toalha com que estava cingido. 6 - Aproximou-
se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, 
tu lavas-me os pés a mim? 7 - Respondeu Jesus e 
disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu, agora, 
mas tu o saberás depois. 8 - Disse-lhe Pedro: 
Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: 
Se eu te não lavar, não tens parte comigo.  
9 - Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os 
meus pés, mas também as mãos e a cabeça.  
10 - Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não 
necessita de lavar senão os pés, pois no mais 
todo está limpo. Ora, vós estais limpos, mas não 
todos. 11 - Porque bem sabia ele quem o havia de 
trair; por isso, disse: Nem todos estais limpos. 
12 - Depois que lhes lavou os pés, e tomou as 
suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, 
disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito?  
13 - Vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis 
bem, porque eu o sou. 14 - Ora, se eu, Senhor e 
Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar 

os pés uns aos outros. 15 - Porque eu vos dei o 
exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós 
também.  

 

     Comentando o Breve Catecismo de Westminster 

PERGUNTA 19. Qual é a miséria do estado em 
que o homem caiu? R. Todo o gênero humano 
pela sua queda perdeu comunhão com Deus, está 
debaixo da sua ira e maldição, e assim sujeito a 
todas as misérias nesta vida, à morte e às penas 
do Inferno para sempre. Ref. Gn 3.8, 24; Ef 2.3; Rm 
6.23; Mt 25.41-46. Nosso Comentário: Quando 
aconteceu a queda do homem no Éden, a sentença 
de morte proferida por Deus, atingiu o homem 
fazendo com que ele perdesse a comunhão com 
Deus, ficasse sob a ira divina, e ficasse também 
vulnerável a toda a espécie de males, e condenado 
ao inferno para sofrer eternamente. Essa sentença 
atingiu, não só ao primeiro casal, mas também a 
todos os seus descendentes, ou seja, a todos nós 
seres humanos, descendentes de Adão. 
Compartilhamos, desde o nosso nascimento, de 
todas as mazelas provocadas pelo pecado quando 
da queda do homem. “Pelo que, como por um 
homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, 
a morte, assim também a morte passou a todos os 
homens, por isso que todos pecaram” Rm 5.12. 
Ainda em Romanos 3.23, encontramos que todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus.  
Paulo escrevendo aos coríntios disse que todos 
morrem em Adão (1 Co 15.22). Podemos resumir a 
questão assim: A sentença de morte no que se 
refere a morte espiritual aconteceu de imediato 
quando o casal pecou. A parte que se refere a 
morte física relacionada a Adão aconteceu 930 
anos depois de criado. Em relação a morte de Eva, 
a Bíblia silencia sobre o assunto. A morte eterna, 
que era uma perspectiva em relação ao casal, foi 
comutada, devido Adão e Eva terem crido (Gn 
3.15) e aceito a provisão feita por Deus para cobrir 
a nudez do casal (animais foram mortos, sangue 
derramado, vestes feitas por Deus – tipificavam a 
obra de Cristo). Gn 3.21.  Pr. Eudes L. Cavalcanti 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite, em culto solene, 
iremos celebrar a Ceia do Senhor. Lembramos aos 
irmãos que a Ceia do Senhor é o símbolo memorial da 
morte redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. 
Assim sendo, subamos com alegria a casa do Senhor, e 
com gratidão participemos dessa que é uma das grandes 
celebrações da Igreja. “Fazei isto em memória de mim”. 
SEMANA DE ORAÇÃO (02 a 06/09): D/P – Seg - Pb 
Léo/Asp. Dc. Ednaldo; Ter – Pr. Eudes/Pr. Eudes; Qua – 
Josefa Porfírio/Miss. Fca. Angelita; Qui – Adriana 
Meireles/Asp. Pb. Fabiano; Sex – Dc. José Gentil/Asp. 
Pb. Demétrio. Nas duas semanas antes do aniversário, 
vamos intensificar as orações em favor do aniversário da 
Igreja. “Orai sem cessar”. 
CANDIDATOS AO BATISMO: na próxima sexta-feira, 
teremos uma entrevista com os candidatos ao batismo.  
Essa entrevista será com os Presbíteros da Igreja. O Pb. 
Evandro será o relator da mesma. 
ASSEMBLEIA DA IGREJA: no próximo domingo, dia 08 
de setembro, teremos uma assembleia de membros. 
Nessa assembleia dentre outras coisas serão 
apresentados os candidatos ao batismo e novos 
membros da Igreja.        
BATISMOS: os irmãos que fazem a classe de 
preparação ao batismo, depois da entrevista com os 
presbíteros na próxima sexta-feira, serão batizados no 
domingo pela manhã do aniversário da Igreja (15/09/19).                                    

                                   ########            

     ANIVERSÁRIO DA IGREJA (14,15/09) 
PRELETORES: Pastores Joelson Gomes e 
Leonardo Félix (Congregacionais), e Pastor 
Eliezer Rosa (Assembleiano).  
TEMA: Relacionamento, o segredo de um 
viver cristão sadio.  
LEMA: “Revesti-vos, pois, como eleitos de 
Deus, santos e amados, de entranhas de 
misericórdia, de benignidade, humildade, 
mansidão, longanimidade, suportando-vos 
uns aos outros e perdoando-vos uns aos 
outros, se algum tiver queixa contra outro; 
assim como Cristo vos perdoou, assim fazei 
vós também”. Cl 3.12,13. 

 


