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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 – 04/08/19   

Comentando Atos dos Apóstolos 
Introdução. A ascensão de Jesus (At 1.1-14) 

O livro de Atos começa com a informação do 
autor de que o livro que escreveu é  o segundo 
destinado a um irmão chamado Teófilo. Lucas 
no início do livro faz referência a ressurreição 
de Cristo e suas aparições durante os quarenta 
dias que ficou com a sua igreja antes de Sua  
ascensão. Lucas também informa da promessa 
do derramamento do Espírito sobre os 
discípulos concedo-lhes poder espiritual para 
testificar do Evangelho no mundo inteiro. 
Depois disso, Lucas fala sobre a ascensão do 
Senhor. (At 1.9). Ao observarem a ascensão do 
Senhor, os discípulos recebem a visita de um 
anjo de Deus informando sobre a segunda 
vinda de Cristo. “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 
1.10,11. Depois Lucas informa, que os 
discípulos com duas promessas de Deus na 
mente – o dom do Espirito e a segunda vinda 
do Senhor, voltaram de Betânia, onde houvera 
a ascensão do Senhor, para Jerusalém, e lá 
estavam reunidos no primeiro andar de uma 
casa, orando de formas unânimes e 
perseverantemente. Lucas também cita os 
nomes dos apóstolos e de Maria, mãe de Jesus 
e seus irmãos que já estavam convertidos ao 
Evangelho, o que não acontecera no 

ministério de Jesus.    Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

     

          
                    
     ESCALA DE OBREIROS (AGOSTO) 

 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
04 – Pr. Eudes; 11 – Miss. Liliane;  

18 – SEMI (Pr. Evaldo); 25 – Pr. Walter 
CULTO DEVOCIONAL 

04 – Sem. Altino;  
18 – DERE; 25 – Pb. José Diniz  

                      MOCIDADE (SÁB) 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

07 – Miss. Luciene; 14 – Miss. Fca.Angelita; 
21 – Esdras; 28 – Dc. Sérgio Sebastião  

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
07,14 -  Sérgio Sebastião; 21,28 -  Bosco 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
04 – Pr. Jedaías; 11 – Pb. Emanuel;  
18 – Pb. Silas; 25 – Pr. Waldemar  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
04 – Pr. Walter; 11 – Pb. Saul;  

18 – Esdras; 25 – Pb. Saul   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

04 – Pr. Waldemar; 11 – Sem. Altino;  
18 – Pb. C. Alberto; 25 – Asp. Pb. Francisco   

IEC/MANAÍRA – 04,11,18,25 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
06 – Pr. Eudes; 13 – Dc. Fabiano;  

20 – Sem. Altino; 27 – Asp. Pb. Francisco 
ESCALA DLOV (SEDE) 
04 – Getsêmani/Coral 

11 – Getsêmani/Ebenézer;  
18 – Getsêmani/Bandinha 

25 – Getsêmani/Ebenézer/Q. Renovação  
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite – Sérgio Sebastião/Makobi  
Terça-Feira – Josias 

Servi ao Senhor com alegria.  

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

  CALENDÁRIO DE EVENTOS (AGO/SET) 

05/08 – Dia do Ancião; 07 – Aniversário do 
Círculo de Oração; 10 – Encontro de Líderes da 
Igreja; 11 – Dia dos Pais; 15 – Aniversário da 
ALIANÇA na 3ª IEC/JPA; 17 – Avanço 
Missionário na Rota do Sol; 17,18 – Aniversário 
da Rota do Sol; 18 – Programação do DERE; 18 

– Dia do Congregacionalismo (19); 18 – Culto 
de Missões; 18 – Oferta Missionária para 
ALIANÇA; 24 – Aniversário da ALIANÇA 
(Capela Betel); 31 – Intercambio DHEC; 31 – 
Intercâmbio DAUC. 01/09 – Dia Nacional do 

Seminarista; 07 – 2º Encontro Regional de 
Homens (ALIANÇA); 14,15 – Aniv. da Igreja (22 
anos); 21 – Avanço Missionário Cong. José 
Américo; 21,22 – Aniv. Cong. José Américo.   
       ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 

04-Marlene Soares; 05-Mª Nazaré Silva; 05-Pb. 
Saul dos Santos (E. Sátiro); 11-Rosimayry Brito; 
12-Antônia de Lima; 14-Elizabete Gomes (E. 
Sátiro); 15-Severina Ferreira; 15-Paula 
Francinett; 16-Dc. Murilo Pedro; 18-Samara 

Filho; 20-Otília de Araújo; 20-Ednaldo Soares; 
21-Karina Ribeiro (E. Sátiro); 24- Pr. Jedaías 
Rodrigues; 24-Tânia (E. Sátiro); 24-Maria Lúcia ( 
E. Sátiro;  26-Kayo Henrique (E. Sátiro); 29-
Mateus Henrique (E. Sátiro); 29-Josenildo Silva e 
31-Makoby Lopes.  
 

   PROGRAMAÇÃO EXTRA CALENDÁRIO 
 DE EVENTOS 3IEC/JPA 2019 

          15/08 – ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA 
07/09 – CHA DE BEBÊ MAYANA 

08/09 – GIDEÕES INTERNACIONAIS 

28/09 – ANIVERSÁRIO DE SOPHIA 
05/10 – CHÁ DE MISSÕES (DOM/ALIANÇA) 
30/11 – CASAMENTO DE MICHAEL/SARA 

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 – Sl 97 
A majestade e o domínio de Deus 

1- O Senhor reina. Regozije-se a terra, 
alegrem-se as muitas ilhas. 2 - Nuvens e 
obscuridade estão ao redor dele; justiça 

e juízo são a base do seu trono.  
3 - Adiante dele vai um fogo que abrasa 

os seus inimigos em redor. 4 - Os seus 
relâmpagos alumiam o mundo; a terra 

viu e tremeu. 5 - Os montes se derretem 
como cera na presença do Senhor, na 
presença do Senhor de toda a terra.  

6 - Os céus anunciam a sua justiça, e 
todos os povos vêem a sua glória. 

7 - Confundidos sejam todos os que 
servem a imagens de escultura, que se 

gloriam de ídolos inúteis; prostrai-vos 
diante dele todos os deuses. 8 - Sião 

ouviu e se alegrou; e os filhos de Judá 

se alegraram por causa da tua justiça, ó 
Senhor. 9 - Pois tu, Senhor, és o 

Altíssimo em toda a terra; muito mais 
elevado que todos os deuses. 

10 - Vós que amais ao Senhor, aborrecei 
o mal; ele guarda a alma dos seus 

santos, ele os livra das mãos dos ímpios. 

11 - A luz semeia-se para o justo, e a 
alegria, para os retos de coração.  

12 - Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e 
dai louvores em memória da sua 

santidade. 
######### 

ANIVERSÁRIO DA IGREJA (14,15/09) 
PRELETORES: Pastores Joelson Gomes e 

Leonardo Félix (Congregacionais),  e 

Pastor Eliezer Rosa (Assembleiano). 
 

 

     Comentando o Breve Catecismo de Westminster 
PERGUNTA 15. Qual foi o pecado pelo qual 
nossos primeiros pais caíram do estado em 
que foram criados? R. O pecado pelo qual 
nossos primeiros pais caíram do estado em 
que foram criados foi o comerem do fruto 
proibido. Ref. Gn 3.12-13; Os 6.7. Nosso 
Comentário: Quando Deus criou o homem 
o colocou no jardim do Éden, um lugar 
paradisíaco, com tudo o que o homem e a 
mulher precisavam para viver uma vida 
feliz, mas o melhor de tudo era a presença 
de Deus naquele local, todos os dias na sua 
viração. “E plantou o Senhor Deus um 
jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs 
ali o homem que tinha formado” Gn 1.8. “E 
ouviram a voz do Senhor Deus, que 
passeava no jardim pela viração do dia; e 
escondeu-se Adão e sua mulher da 
presença do Senhor Deus, entre as árvores 
do jardim”. Gn 3.8. Quando Deus colocou o 
homem e a mulher no Éden para o 
cultivarem e o guardar. Deus disse ao 
homem, o seguinte: “E tomou o Senhor 
Deus o homem e o pôs no jardim do Éden 
para o lavrar e o guardar. E ordenou o 
Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda 
árvore do jardim comerás livremente, mas 
da árvore da ciência do bem e do mal, dela 
não comerás; porque, no dia em que dela 
comeres, certamente morrerás. Gn 2.15-17. 
No capitulo 3 de Gênesis encontramos 
Satanás tentando o homem, enganando-o 
e fazendo-o pecar contra Deus. De sorte 
que quando o homem pecou ao comer do 
fruto da arvore do conhecimento do bem e 
do mal transgrediu contra Deus, e pecou 
atraindo sobre si e sobre os seus descentes 
a morte nas dimensões espiritual, física e 
eterna. Além disso o pecado corrompeu a 
natureza humana do homem. 

                                 Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR: hoje à noite 
iremos celebrar a Ceia do Senhor. Lembrando aos 
irmãos que a Ceia do Senhor é o símbolo memorial da 
morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz 
do Calvário. “Fazei isto em memória de mim”. Assim 
sendo, subamos à casa do Senhor com um coração 
agradecido, e participemos dessa importante celebração. 
SEMANA DE ORAÇÃO (05 a 09): D/P – Seg – Dc. 
Gentil/Pr. Waldemar; Ter – Pr. Eudes/Pr. Eudes; Qui – 
Adriana/Altino; Sex – Dc. Bruno/Dc. Fabiano. “Orai sem 
cessar”. Atenção: Na Segunda-Feira como é feriado 
municipal (Fundação de João Pessoa) o culto será pela 
manhã (09.30h às 11h). Na quarta-feira o culto é à noite 
(aniversário do Circulo de Oração). Prestigiem! 
ANIVERSÁRIO CIRCULO ORAÇÃO (07/08): na 
próxima quarta-feira, teremos o aniversário do Circulo de 
Oração de nossa Igreja. Haverá uma programação 
especial a partir das 19.30h desse dia. Pregará a Miss. 
Luciene sob o tema “Sede sóbrios e vigiai em oração”, 
baseado em 1 Pe 4.7. 
ENCONTRO DE LIDERANÇAS DA IGREJA: no próximo 
sábado dia 10/08/19, haverá uma programação especial 
para a liderança da Igreja (Pastores, Oficiais, Diretores e 
Vices dos Departamentos bem como os Dirigentes das 
Congregações). Teremos um culto a partir das 09.30h 
quando pregará o Pr. Alcemir Dantas presidente da 2ª 
RA da ALIANÇA, sob o tema Liderança na Igreja Local - 
privilégios, responsabilidades e desafios. Depois iremos 
almoçar juntos. Custo zero para os participantes.  
DIA DOS PAIS (11/08): no próximo domingo iremos 
celebrar ao Senhor pelo Dia dos Pais. A 
responsabilidade do momento social é do Departamento 
de Auxiliadoras da Igreja.  Teremos um culto entre 08h e 
09h, seguido de um café da manhã.  
ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA: na quinta-feira dia 15 de 
agosto, um grupo de Igrejas Congregacionais da 1ª 
Distrital da 2ª R.A. (3IEC/JPA, IEC Água Fria, 4ª 
IEC/JPA, 6ª IEC/JPA e 7ª IEC/JPA), estará reunido, a 
partir das 19.30h, em nossa Igreja para a celebração do 
aniversário da nossa Denominação. A direção do culto 
será do Pr. Eudes, e o pregador será o Pr. Alcemir 
Dantas, presidente da 2ª R.A. da ALIANÇA. 


