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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  –  20/10/19   

Comentando Atos dos Apóstolos 
A Oferta de Barnabé (At 4.36,37) 

Barnabé, que significa filho da consolação, alcunha essa dada 

pelos apóstolos do Senhor, cujo primeiro nome era José, era um 

judeu levita crente em Cristo, natural de Chipre. Era um homem 

generoso. O texto acima nos fala de um ato de Barnabé devido 

ao dom da misericórdia dado por Deus a ele, que fora a venda 

de um terreno seu, cujo valor integral foi trazido e depositado 

aos pés dos apóstolos como uma oferta ao Senhor, para ser 

utilizado na obra assistencial da Igreja em Jerusalém. Olhando 

um pouco para a biografia desse ilustre irmão, que é chamado 

também de apostolo (At 14.14). (Se Barnabé era apóstolo, é 

porque preenchia os requisitos para tanto, ou seja, ter 

acompanhado o Senhor Jesus desde o batismo de João até a sua 

morte na cruz, e também ser testemunha da ressurreição e 

ascensão de Jesus - At 1.21,22. A seguir, o vemos comissionado 

pela Igreja de Jerusalém para examinar o crescimento do 

trabalho em Antioquia da Síria. Diz-nos At 11.23, que ao observar 

a manifestação da graça divina naquela cidade, contribuiu mais 

ainda para a consolidação daquela igreja. “Tendo ele chegado 
e, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, 
com firmeza de coração permanecessem no Senhor”. O texto nos 

diz ainda que Barnabé era um homem bom e cheio do Espirito 

Santo (At 11.24). Na sequência do texto citado, nos é dito que foi 

Barnabé quem trouxe Saulo de Tarso para ministrar naquela 

cidade (At 11.25,26). Depois, vemos Barnabé compondo a 

liderança da Igreja em Antioquia e sendo separado com Paulo, 

pelo Espirito Santo, para a primeira viagem missionária de 

Paulo. O livro de Atos ainda nos revela a separação de Barnabé 

de Paulo devido a diferença de visão ministerial, mas sem 

abdicarem da obra do Senhor, mesmo que em direções 

diferentes. Tudo indica que Barnabé seja o obreiro que 

organizou a Igreja em Antioquia da Síria, onde os discípulos de 

Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. Barnabé 

também é citado na carta de Paulo aos Gálatas, quando se 

afastou dos crentes gentios, seguindo o posicionamento de 

Pedro, o que foi repreendido por Paulo (Gl 2.12-14). Ainda se 

encontram referências positivas e elogiosas nas cartas paulinas 

aos Gálatas, 1 Coríntios e Colossenses. Pr. Eudes L. Cavalcanti 

                                  
       

  ESCALA DE OBREIROS (OUTUBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

   20 – Miss. Liliane; 27 -  Miss. Vilma   
              CULTO DEVOCIONAL 
                   20 – Pb. Franklin 

                 MOCIDADE (SÁB) 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

23– Pb. Diniz; 30 – Dc. Sérgio 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

30 -  Bosco; 23 - Sérgio  
CONG. ROTA DO SOL (DOM 

     20 – Dc. Bonifácio; 27 -  Pb. Silas 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
     20 – Pb. Silas; 27 -  Pb. Emanuel 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
                   20 – Pb. Franklin;  

              27 -  Pb. Carlos Alberto   
IEC/MANAÍRA – 20,27 

 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
               22 – Asp. Pb. Fabiano;  
              29 – Asp. Pb. Francisco 
 

ESCALA DLOV (SEDE) 

         20 – Getsêmani/Bandinha 
27–Getsêmani/Ebenézer/Q. Renovação 
 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje – Sérgio/Ednaldo 

Terça-Feira – Josias 
Servi ao Senhor com alegria. 

  
VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
        

 
 
 
 
 
 

 
 

   
         

           CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV) 
19 – Avanço Missionário Cong. José Américo; 20 – 
Aniversário Cong. José Américo; 26 – Ação Social do 
DINF; 26 – Intercâmbio DHEC; 27 – Programação 
DERE (manhã) – Dia da Reforma; 27 – Aniversário 
DAUC.  
09,10/11 – Aniversário da Mocidade; 15 – Manhã de 
Jejum e Oração; 16 – Confraternização do DAUC; 30 
– Confraternização Distrital DAUC ALIANÇA; 30 – 
Intercâmbio DHEC; 30 – Confraternização dos 
Jovens.  
              ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 
01-Pedrinho (filho/Raquel); 02-Sara (filha/Raquel); 02-
Eudes Lopes (Pastor); 04-Wirlline da Silva; 04-Edson 
Gomes (Tei); 04-Vilma Bandeira (E. Sátiro); 06-
Andressa Cristina (filha/Liliane); 07-Kátia Mª Araújo; 
07-Ubiranildo Lilo (E.Sátiro); 08-Rosilene Gomes 
(esposa de Tei); 09-Enzo (filho/Darliana); 09-Asp.Pb. 
Fabiano Nóbrega; 10-Daniel Fernandes; 12-Mª Da Luz 
Bezerra; 12-Dc. José Gentil; 13-Mª de Fátima 
Rodrigues; 14-Avani Dantas; 15-Luiza dos Santos; 17-
Tiago de Andrade (filho/Vera); 20-Giselly Marinho; 20-
Dc. Josias Batista; 21-Rivanda Belmont; 22-Isabel 
Cristina; 24-Celeida Mª; 25-Verônica Carlos; 27-
Edileuza Marcolino (E. Sátiro) e 30-Sofia Gabryellen 
(E. Sátiro). 
      
     PROGRAMAÇÃO EXTRA CALENDÁRIO 

DE EVENTOS 3IEC/JPA 2019 
       

17/11 – CASAMENTO DE LEANDRO/KÉZYA 
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 2 

 

            A rebelião das nações  
             e a vitória do Messias 
1 - Por que se amotinam as nações, e 
os povos imaginam coisas vãs? 2 - Os 
reis da terra se levantam, e os 
príncipes juntos se mancomunam 
contra o Senhor e contra o seu ungido, 
dizendo: 3 - Rompamos as suas 
ataduras e sacudamos de nós as suas 
cordas. 
4 - Aquele que habita nos céus se rirá; 
o Senhor zombará deles. 5 - Então, 
lhes falará na sua ira e no seu furor os 
confundirá. 6 - Eu, porém, ungi o meu 
Rei sobre o meu santo monte Sião.  
7 - Recitarei o decreto: O Senhor me 
disse: Tu és meu Filho; eu hoje te gerei. 
8 - Pede-me, e eu te darei as nações 
por herança e os confins da terra por 
tua possessão. 9 - Tu os esmigalharás 
com uma vara de ferro; tu os 
despedaçarás como a um vaso de 
oleiro. 
10 - Agora, pois, ó reis, sede 
prudentes; deixai-vos instruir, juízes da 
terra. 11 - Servi ao Senhor com temor e 
alegrai-vos com tremor. 12 - Beijai o 
Filho, para que se não ire, e pereçais 
no caminho, quando em breve se 
inflamar a sua ira. 
Bem-aventurados todos aqueles que 
nele confiam. 

 Comentando o Breve Catecismo de Westminster  
PERGUNTA 26. Como exerce Cristo as funções de 
rei? R. Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos 
a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, 
contendo e subjugando todos os seus e os nossos 
inimigos. Ref. Sl 110.3; At 2.36; 18.9-10; Is 9.6-7; 1Co 
15.26-27. Nosso Comentário: Deus graciosamente fez 
uma aliança com Davi, rei de Israel. A ocasião dessa 
aliança foi quando Davi intencionou construir um templo 
para Deus em Jerusalém, mas Deus não o permitiu, 
cabendo isso ao seu filho e sucessor Salomão. Nessa 
ocasião, Deus disse que o reino da casa de Davi, seria 
um reino com dimensão eterna. (2 Sm 7.8-17; 1 Cr 
17.7-15). Ao falar isso, o Senhor usando o profeta Natã, 
disse que o reino da casa de Davi teria uma dimensão 
eterna, e evidentemente isso não poderia ser através 
de personagens meramente humanas, mas através de 
um de seus descendentes, Cristo, o Filho de Deus. O 
Senhor Jesus Cristo é descendente da casa real de 
Davi, portanto, tinha direito ao trono de Israel, conforme 
a sua ascendência. (Veja as duas genealogias de 
Jesus, em Mateus e Lucas). No livro de Daniel, 
encontramos uma profecia que trata de um 
personagem escatológico que governaria tudo e todos: 
“Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis 
que vinha nas nuvens do céu um como o filho do 
homem; e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram 
chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o 
reino, para que todos os povos, nações e línguas o 
servissem; o seu domínio é um domínio eterno, que 
não passará, e o seu reino, o único que não será 
destruído” Dn 7.13,14. O Cristo ressurreto, ascendeu 
aos céus e lá entronizado assumiu a função de Rei, Rei 
dos reis e Senhor dos senhores (Ap 19.16), e governa o 
universo e principalmente a Igreja, como seu Cabeça 
(Ef 1.20-23). “o qual está à destra de Deus, tendo 
subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e as 
autoridades, e as potências” 1 Pe 3.22. Jesus nos céus 
governa o universo e a Igreja. Nada acontece na vida 
do Seu povo sem uma autorização ou determinação 
Sua. Tudo está sob o Seu controle, e esse controle é 

absoluto (Sl 103.19; Ap 11.15). Pr. Eudes L. Cavalcanti 

AVANÇO MISSIONÁRIO NO JOSÉ AMÉRICO: ontem 
tivemos um avanço missionário nas adjacências da 
Congregação do José Américo. Esse avanço foi 
coordenado pela Secretaria de Missões da Igreja em 
parceria com aquela Congregação, e faz parte das 
atividades de seu aniversário. 
ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO JOSÉ AMÉRICO: 
hoje a Congregação do José Américo está 
comemorando o seu aniversário. Pregará no culto o 
Presbítero Franklin José. Parabéns aos irmãos que 
fazem parte da Congregação citada, pelo aniversário. 
Deus faça esse trabalho crescer de uma forma sadia 
para glória dEle e bênçãos dos irmãos que se 
congregam nele e do povo daquele bairro. 
CULTO DA DISTRITAL DAS AUXILIADORAS: no 
próximo sábado, dia 26/10, a partir das 15h, as 
auxiliadoras das IEC`s da 1ª Distrital da ALIANÇA irão 
se reunir em nossa Igreja para um culto de celebração 
ao Senhor, como parte integrante das atividades dessa 
Distrital para 2019. Para esse culto todas as irmãs da 
Igreja estão convidadas.  
PROGRAMAÇÃO DO DERE: no próximo domingo, dia 
27/10, pela manhã, teremos uma programação 
especial promovida pelo Departamento de Educação 
Religiosa (DERE) de nossa Igreja. O enfoque dessa 
programação será a Reforma Protestante.   
ANIVERSÁRIO DA AUXILIADORA: no próximo 
domingo, o último desde mês, dia 27/10, o 
Departamento de Auxiliadoras, de nossa Igreja, 
completará mais um ano de organização. Pregará no 
culto a Missionária Vilma. Nesse culto o Conjunto 
Ebenézer fará uma apresentação especial. A direção 
do culto é de responsabilidade da direção do DAUC. 
CONFECÇÃO DE DIRETORIAS PARA 2020: como 
estamos no último trimestre do ano, já é tempo das 
atuais diretorias pensarem nas equipes que irão 
compor as diversas diretorias da Igreja para o ano de 
2020. Como esse é um assunto de suma importância, 
pedimos que a Igreja ore intensamente por esta 
questão, para que Deus nos dirija nesse processo. 
  
 


