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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 – 18/08/19   

Comentando Atos dos Apóstolos 
              A descida do Espirito Santo (At 2.1-13) 
O Senhor Jesus tinha dito aos Seus apóstolos, depois 
de ressurreto, que dali a pouco dias, derramaria o 
Espirito Santo sobre a Sua Igreja. Entre a Páscoa e o 
Pentecostes completaram-se cinquenta dias. Jesus 
depois de ressurreto passou quarenta dias com os seus 
e depois ascendeu aos Céus, então a espera entre a 
promessa de Jesus e o acontecimento em Pentecostes 
foram dez dias. Uma assembleia de uns 120 irmãos 
estava esperando em oração o cumprimento da 
promessa do Pai. O fenômeno que aconteceu em 
Jerusalém no dia de Pentecostes foi descrito por Lucas, 
assim: “e, de repente, veio do céu um som, como de um 
vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em 
que estavam assentados. E foram vistas por eles 
línguas repartidas, como que de fogo, as quais 
pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios 
do Espírito Santo e começaram a falar em outras 
línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que 
falassem”. At 2.1-12. O vento veemente e impetuoso 
que encheu a casa onde estavam reunidos, foi o que 
atraiu a multidão de pessoas, que foi o auditório onde 
Pedro pregou o seu sermão. É importante saber que 
por ocasião da festa de Pentecostes, que era uma festa 
nacional de Israel, junto com Pães Asmos/Páscoa e 
Tabernáculos, Jerusalém estava fervilhando de pessoas 
convertidas ao judaísmo e outras que moravam fora de 
Jerusalém. Lucas identifica 13 nações ali 
representadas.  O fenômeno das línguas estrangeiras 
faladas pelos crentes em Pentecostes sem as saberem, 
não deve ser confundido com o dom de línguas 
estranhas identificado em 1 Coríntios 12.    Pr. Eudes 

              
                    
     ESCALA DE OBREIROS (AGOSTO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 

18 – SEMI (Pr. Evaldo);  
25 – Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 

18 – DERE; 25 – Pb. José Diniz  
                      MOCIDADE (SÁB) 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
21 – Esdras;  

28 – Dc. Sérgio Sebastião  
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

21,28 -  Bosco 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
18 – Pb. Silas; 25 – Pr. Waldemar  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
18 – Esdras; 25 – Pb. Saul   

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
18 – Pb. C. Alberto; 

25 – Asp. Pb. Francisco   

IEC/MANAÍRA – 04,11,18,25 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

20 – Sem. Altino;  
27 – Asp. Pb. Francisco 

ESCALA DLOV (SEDE) 
18 – Getsêmani/Bandinha 

25 – Getsêmani/Ebenézer/Q. 

Renovação  
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite – Gentil/Makobi  
Terça-Feira – Euclides 

Servi ao Senhor com alegria.  
 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
      

 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

       CALENDÁRIO DE EVENTOS (AGO/SET) 
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 
Francinete; 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 

       

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 – At 2.1-13 

               A descida do Espírito Santo 

1 - Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam 
todos reunidos no mesmo lugar;  
2 - e, de repente, veio do céu um som, como de 
um vento veemente e impetuoso, e encheu toda 
a casa em que estavam assentados. 3 - E foram 
vistas por eles línguas repartidas, como que de 
fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.  
4 - E todos foram cheios do Espírito Santo e 
começaram a falar em outras línguas, conforme 
o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 
5 - E em Jerusalém estavam habitando judeus, 
varões religiosos, de todas as nações que estão 
debaixo do céu.  
6 - E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma 
multidão e estava confusa, porque cada um os 
ouvia falar na sua própria língua. 7 - E todos 
pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos 
outros: Pois quê! Não são galileus todos esses 
homens que estão falando? 8 - Como pois os 
ouvimos, cada um, na nossa própria língua em 
que somos nascidos? 9 - Partos e medos, 
elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e 
Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, 10 - e 
Frígia, e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a 
Cirene, e forasteiros romanos (tanto judeus 
como prosélitos), 11 - e cretenses, e árabes, 
todos os temos ouvido em nossas próprias 
línguas falar das grandezas de Deus. 12E -  
todos se maravilhavam e estavam suspensos, 
dizendo uns para os outros: Que quer isto 
dizer? 13 - E outros, zombando, diziam: Estão 
cheios de mosto. 
 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 
 

 

     Comentando o Breve Catecismo de Westminster 

PERGUNTA 17. Qual foi o estado a que a queda 
reduziu o gênero humano? R. A queda reduziu o 
gênero humano a um estado de pecado e miséria. 
Ref. Rm 3.23; 5.12. Nosso Comentário: a pergunta 
e a resposta acima nos mostram a questão do 
pecado e suas consequências. O homem que fora 
criado por Deus a sua imagem e semelhança a 
partir da queda perdeu o seu estado de santidade 
em que fora criado. O pecado de nossos primeiros 
pais matou o homem espiritualmente e o afastou de 
Deus deixando-o sob a sentença de morte física e 
eterna. Mas, o pecado não fez só isso, ele 
corrompeu toda a estrutura do ser humano (o corpo 
e alma chamada também de espirito). A partir da 
queda, o homem tornou-se um pecador, e pelo fato 
de ser pecador, peca.  A separação do homem do 
Deus que o criou, o deixou num estado de miséria, 
afastado espiritualmente de Deus, sem luz e sem 
alegria em seu coração. Ainda como consequência 
do pecado, todos os seres humanos que estavam 
potencialmente em Adão, compartilham desse mal, 
herdando a culpa pelo mesmo bem como uma 
natureza humana corrompida, a partir de sua 
concepção. “Por um homem”, disse Paulo, “entrou 
o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e a 
morte passou para todos os homens porque todos 
pecaram”. Rm. 5.12. Quando todos pecaram? A 
resposta da Bíblia é em Adão. A natureza humana, 
corrompida e degradada pelo pecado, é descrita 
assim pelo Senhor Jesus Cristo: “Porque do interior 
do coração dos homens saem os maus 
pensamentos, os adultérios, as prostituições, os 
homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o 
engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a 
soberba, a loucura” Mc 7.21,22.  O quadro descrito 
pela Bíblia da degradação do homem por causa do 
pecador é, simplesmente, desolador.  

                               Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

CULTO MISSIONÁRIO: conforme calendário de eventos 
da Igreja, à noite deste dia teremos uma programação 
especial voltada para missões. Pregará no culto o Pastor 
Evaldo, da Assembleia de Deus. Por ocasião do culto, 
iremos levantar o ofertório para a obra missionária da 
ALIANÇA, que a dividimos em quatro vezes no ano. 
Nosso alvo de hoje é de R$ 625,00. Conclamamos a 
todos a participarem desse ofertório, que será entregue a 
nossa Denominação, para ajudar na manutenção de seus 
campos missionários no Brasil e no exterior. Lembrando 
que esse tipo de ofertório fornece condições para   
aqueles que estão no front missionário tenham recursos 
financeiros para se manterem. Assim sendo, colabore. 
ANIVERSÁRIO ROTA DO SOL: a Congregação da Rota 
do Sol comemorou ontem o seu aniversário. No culto de 
aniversário pregou o Pastor Enoaldo José, VII IEC/JPA 
(Valentina). A bandinha da Igreja esteve presente no 
culto louvando a Deus. Parabenizamos a Congregação e 
que Deus a faça crescer cada dia mais. 
ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA: no próximo sábado, dia 
24 de agosto, na capela do Betel Brasileiro, Alto dos 
Mateus, haverá um culto especial em celebração 
nacional do aniversário da ALIANÇA. As igrejas 
congregacionais que participarão desse evento serão as 
que fazem a 4ª Região Administrativa (a grande João 
Pessoa, o brejo paraibano e o Rio Grande do Norte).  
                                

                                    ######### 
     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. 

 


