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Pastor Titular:  Rev. Eudes Lopes Cavalcanti 
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            BOLETIM DOMINICAL  –  15/12/19   

Comentando Atos dos Apóstolos 
                A morte de Estevão (At 7.54-8.1) 
O resultado do longo sermão de Estevão foi do ponto 
de vista humano altamente negativo, pois não houve 
arrependimento nem conversão, muito pelo contrário, 
os ouvintes, os membros do Sinédrio, umas setenta 
pessoas, ficaram enfurecidos e rilhavam os dentre 
contra ele. Contrário ao coração furioso daqueles 
homens, o coração de Estevão estava cheio da graça 
de Deus e ele testifica para eles uma visão que Deus 
lhe estava dando: “Mas ele, estando cheio do Espírito 
Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e 
Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que 
vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em 
pé à mão direita de Deus” At 7.55,56. Com essa 
declaração Estevão assinou a sua sentença de morte, 
pois dizer perante o Sinédrio israelita que o Jesus que 
vivera entre eles, estava vivo e a direita de Deus (a 
direita de Deus é a prestigiosa posição de autoridade 
ocupada por Jesus nos Céus) era uma blasfêmia aos 
olhos daqueles incrédulos judeus. (A condenação de 
Estevão foi similar à do Senhor Jesus – pretenso 
pecado de blasfêmia). O texto nos diz que eles furiosos 
expulsaram Estevão do recinto, e levando-o para fora 
de Jerusalém o apedrejaram.  Enquanto as pedras 
choviam sobre Estevão ele, ensanguentado, invocava o 
nome do Senhor Jesus pedindo que Ele recebesse o 
seu espirito nos Céus. Nessa oração Estevão, como 
um cristão genuíno que era, pediu a Deus que 
perdoasse o pecado de seus algozes e, dizendo isto, 
morreu. Em seguida o texto nos revela que um tal de 
Saulo, que mais tarde ouviremos falar muito dele, 
consentia com a morte de Estevão.   Pr. Eudes Lopes 

                                      

  ESCALA DE OBREIROS (DEZEMBRO) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
15 – Dc. Josias;  

22 – Pb. Fabiano; 24 – Miss. Liliane;  
29 – Sem. Altino; 31 – Pr. Walter 

CULTO DEVOCIONAL 
15 – Fca. Angelita; 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
18 - Wirlline 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
18 – Sérgio Sebastião 

CONG. ROTA DO SOL (DOM 
15 – Pb. Silas; 

 22 – Dc. Bonifácio; 29 – Pr. Jedaías 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

15 – Pb. Fabiano;  
22 – Pb. Silas; 29 – Pb. Saul 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
15 – Pb. Francisco;  

22 – Pb. Franklin; 29 – Pb. Emanuel 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

                           17 – Ev. Davi 
ESCALA DLOV (SEDE) 

15 – Getsêmani/Ebenézer 
22 – Getsêmani/Solos 
24 – Getsêmani/Coral 

29 – Bandinha/Q. Renovação 
31 - Getsêmani/Ebenézer 
ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje: Ednaldo/Marçal  

Ter – Makobi 
“Servi ao Senhor com alegria”  

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
        

 
 
 
 
 
 

 

 
   
              CALENDÁRIO DE EVENTOS (DEZ) 
20/12 – Confecção Calendário 2020; 21 – Culto 
Natal Praça Geisel; 22 (Manhã) – Assembleia 
Especial (Eleição de Diretorias); 24 – Culto Natal da 
Igreja; 29 (Manhã) - Consagração e Posse de 
Oficiais e de Diretorias; 31 – Culto Final de Ano; 31 
– Jantar Confraternização Igreja.  
             ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 
01-Carlos Alberto (Pb); 02- Kézya Lopes; 03-Mª 
Júlia (E. Sátiro); 03-Albiana Alves; 05-Fábio Lima; 
05-Saullo Vinicius (E. Sátiro); 05-Débora Thamyres; 
07-André Augusto; 07-Anna Júlia; 08-Mª da 
Conceição; 09-Vanellya Bruna; 09-José Afonso (E. 
Sátiro); 10-Neusa de Moura; 12- Dc Edvando 
Bonifácio; 14-Mª Teodória; 15-Mª Eliane; 20-
Glaycideyse Moura; 21-Esdras Guimarães; 27-
Cláudia de Oliveira; 27- Matheus Filho; 28-Emanueli 
Ferreira; 29-Eliabe de Matos; 29-Jeane de Oliveira 
(E. Sátiro); 30-Barbara Edinalva (E. Sátiro); e 31-
Cintia Alice (R. do Sol).    
                                 

                                 #########   
 CONFECÇÃO CALENDÁRIO EVENTOS 2020 
Na próxima sexta-feira, a partir das 19.30h, 
teremos uma reunião para confecção do 
calendário de eventos da nossa Igreja para 
2020. Pedimos o comparecimento dos 
diretores de Departamentos já munidos de 
seus calendários setoriais, para compormos o 
calendário geral da Igreja para o próximo 
ano. 
 

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/
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LEITURA BÍBLICA – Sl 27 
        Confiança em Deus e anelo pela sua presença 
 1 - O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a 
quem temerei? O Senhor é a força da minha vida; de 
quem me recearei? 2 - Quando os malvados, meus 
adversários e meus inimigos, investiram contra mim, 
para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. 
3 - Ainda que um exército me cercasse, o meu coração 
não temeria; ainda que a guerra se levantasse contra 
mim, nele confiaria. 
4 - Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que possa 
morar na Casa do Senhor todos os dias da minha vida, 
para contemplar a formosura do Senhor e aprender no 
seu templo. 
5 - Porque no dia da adversidade me esconderá no seu 
pavilhão; no oculto do seu tabernáculo me esconderá; 
pôr-me-á sobre uma rocha. 6 - Também a minha 
cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão 
ao redor de mim; pelo que oferecerei sacrifício de júbilo 
no seu tabernáculo; cantarei, sim, cantarei louvores ao 
Senhor. 
7 - Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo; tem 
também piedade de mim e responde-me. 8 - Quando tu 
disseste: Buscai o meu rosto, o meu coração te disse a 
ti: O teu rosto, Senhor, buscarei. 9 - Não escondas de 
mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira; tu 
foste a minha ajuda; não me deixes, nem me 
desampares, ó Deus da minha salvação. 10 - Porque, 
quando meu pai e minha mãe me desampararem, o 
Senhor me recolherá. 
11 - Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela 
vereda direita, por causa dos que me andam espiando. 
12 - Não me entregues à vontade dos meus 
adversários, pois se levantaram falsas testemunhas 
contra mim, e os que respiram crueldade. 
13 - Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os 
bens do Senhor na terra dos viventes. 14 - Espera no 
Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; 
espera, pois, no Senhor. 
 

   Comentando o Breve Catecismo de Westminster 
PERGUNTA 34. Que é adoção? R. Adoção é um ato 
de livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos no 
número dos filhos de Deus, e temos direito a todos os 
seus privilégios. Ref. 1Jo 3.1; Jo 1.12; Rm 8.14-17. 
Nosso Comentário: Outra das grandes bênçãos que 
Deus graciosamente concede ao crente em Cristo é a 
adoção. Adoção, segundo se entende do escopo geral 
da doutrina cristã, é a manifestação da livre graça de 
Deus em que Ele recebe como filhos aquelas pessoas 
que creem em Cristo. Nessa adoção todos os direitos 
de um filho natural é conferido aos filhos adotivos de 
Deus. “mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou 
seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para 
remir os que estavam debaixo da lei, a fim de 
recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, 
Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu 
Filho, que clama: Aba, Pai. Assim que já não és mais 
servo, mas filho; e, se és filho, és também herdeiro de 
Deus por Cristo” Gl 4.4-7. Olhando para a carta aos 
Efésios, Paulo nos diz que essa adoção faz parte do 
programa redentor, e que ela foi planejada na 
eternidade: “como também nos elegeu nele antes da 
fundação do mundo, para que fôssemos santos e 
irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos 
predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, 
para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade” 
Ef 1.4,5. Escrevendo aos Romanos sobre o assunto, 
Paulo disse: “Porque não recebestes o espírito de 
escravidão, para, outra vez, estardes em temor, mas 
recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual 
clamamos: Aba, Pai... E, se nós somos filhos, somos, 
logo, herdeiros também, herdeiros de Deus e co-
herdeiros de Cristo; ...” Rm 8.15-17. A adoção nos dá 
direito de herdarmos de todas as bênçãos que Deus 
tem reservadas para os seus. Além das bênçãos 
espirituais, os filhos de Deus gozam também de 
proteção, cuidado, livramentos e provisões da parte do 
Pai Celestial. Essa bênção é tão grande que João, 
apóstolo, disse: “Vede quão grande caridade nos tem 
concedido o Pai: que fôssemos chamados filhos de 

Deus”. 1 Jo 3.1.                Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

ELEIÇÃO DE OFICIAIS: no domingo passado, logo 
após o culto, tivemos uma assembleia especial onde 
realizamos a eleição de oficiais para o ministério da 
Igreja. Foram eleitos Presbíteros os irmãos Francisco 
Martins, Fabiano Nóbrega e Demétrio Albuquerque, e 
Diáconos os irmãos Sérgio Sebastião, Makobi 
Medeiros, Ednaldo Lopes e José Afonso. 
Parabenizamos a esses amados irmãos pela eleição e 
que Deus os abençoe no ministério da Igreja, e que 
sejam uma benção para ela.  O Presbítero Francisco 
Martins servirá na Congregação do José Américo e o 
Diácono José Afonso na Congregação do Ernani 
Sátiro, e o restante no templo sede. A consagração e 
posse desses irmãos nos oficio para os quais foram 
eleitos dar-se-ão num culto que será realizado no 
templo sede no domingo dia 29/12, pela manhã. As 
diretorias eleitas na assembleia especial que será 
realizada no próximo domingo pela manhã serão 
empossadas no culto do dia 29/12. 
 SOLDADOS DE CRISTO: o Presb. Franklin José, 
responsável pelo mais novo empreendimento da Igreja 
– Grupo Soldados de Cristo, convida os juniores e 
adolescentes, a partir de 10 anos de idade, para 
participarem desse projeto.  As inscrições começarão 
no próximo 09/12 e poderão ser feitas com as irmãs 
Laércia e Christyanne. Os ensaios começarão no 
segundo sábado de 2020 (11/01), no horário de 14h as 
16h. Pedimos aos pais e avós que incentivem aos seus 
filhos e netos a participarem desse projeto.  
PROJEÇÃO DE VÍDEO: no culto da noite será 
projetado, nos monitores da Igreja, um vídeo sobre a 
organização do grupo Soldados de Cristo, oriundo de 
IEC Guarabira, a pioneira desse ministério entre as 
Igrejas Congregacionais da ALIANÇA. 
ASSEMBLEIA ESPECIAL: no próximo domingo pela 
manhã teremos uma assembleia especial para eleição 
das diretorias para o próximo ano. Antes da 
assembleia teremos um momento devocional. 
Prestigiem! 
                 VISITANTE SEJA BEM-VINDO!  


