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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  –  24/11/19   

Comentando Atos dos Apóstolos 
                A Instituição dos Diáconos (At 6.1-7) 
Depois do conflito dos apóstolos com o Sinédrio israelita, 
que foi apaziguado pela intervenção do rabino Gamaliel, o 
livro de Atos registra a primeira dificuldade interna 
enfrentada pela comunidade de crentes: “Ora, naqueles 
dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve 
murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as 
viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição 
diária”. At 6.1. Vemos no texto, que o primeiro problema 
interno na Igreja foi uma espécie de descriminação: um 
grupo estava sendo mais prestigiado do que o outro, isto na 
área da beneficência. Tal situação ensejou a intervenção 
dos apóstolos para a solução do problema, que foi a 
instituição do Diaconato, que seria escolhido pela Igreja em 
assembleia e consagrado para tomar conta desse 
importante assunto. Os doze apóstolos traçaram o perfil 
espiritual dessas pessoas, a saber: Homens de boa 
reputação, cheio do Espirito Santo e de sabedoria. Os sete 
homens com esse perfil, escolhidos pela Igreja, foram: 
“Estêvão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, 
Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de 
Antioquia”. At 6.5. Depois de escolhidos pela Igreja, esses 
homens foram consagrados ao ministério diaconal pela 
imposição das mãos dos apóstolos, que lhes conferiu 
autoridade espiritual para exercer o Diaconato. A instituição 
do Diaconato que iria gerenciar a beneficência da Igreja, 
permitiu que os apóstolos se dedicassem a oração e ao 
ministério da Palavra (At 6.4). Escrevendo a Timóteo (1 Tm 
3.8-13), Paulo, pelo Espirito Santo, amplifica o perfil para o 
Diaconato, a saber:  Homens honestos, não de língua 
dobre, não dado ao vinho, não cobiçoso, marido de uma só 
mulher, que governe bem a seus filhos e a casa. O texto 
termina informando que a Igreja em Jerusalém estava na 

época em continuo crescimento. Pr. Eudes L. Cavalcanti 

                                      

  ESCALA DE OBREIROS (DEZEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

01 – Pr. Eudes; 08 – Pr. Jedaías; 15 – Dc. 
Josias; 22 – Pb. Fabiano; 24 – Miss. Liliane;  

29 – Sem. Altino; 31 – Pr. Walter 
CULTO DEVOCIONAL 

01 – Asp. Pb. Demétrio; 15 – Fca. Angelita; 
22 – Altino; 29 – Laércia 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
04 – Fca. Angelita; 11 – Wirlline;  

18 - Dc. Sérgio 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
04,11 – Bosco; 18 – Sérgio Sebastião 

CONG. ROTA DO SOL (DOM 
01 – Pr. Jedaías; 08 – Pr. Waldemar; 

15 – Pb. Silas; 22 – Dc. Bonifácio; 
29 – Pr. Jedaías 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
01– Pr. Walter; 08–Sem. Altino; 

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

01 – Pr. Waldemar; 08 – Pb. C. Alberto;  
15 – Pb. Franklin; 22 – Pb. Francisco; 

29 –  Pb. Emanuel 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

03–Pr.Eudes;10–Pr. Waldemar;17–Ev. Davi 
ESCALA DLOV (SEDE) 
01 – Getsêmani/Coral 

08 - Getsêmani/Ebenézer 
15 – Getsêmani/Ebenézer 

22 – Getsêmani/Q. Renovação 
24 – Getsêmani/Coral 
29 – Bandinha/Solos 

31 - Getsêmani/Ebenézer 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje: Bruno/Sérgio  
Ter - Ednaldo 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
        

 
 
 
 
 
 

 
 

   
         

              CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 

30 – Confraternização Distrital DAUC ALIANÇA; 30 – 
Intercâmbio DHEC; 30 – Confraternização dos Jovens. 07 
/12 (Tarde) – Reunião Planejamento Distrital ALIANÇA; 08 
– Dia da Bíblia; 08 (MANHÃ) – ELEIÇÃO DE OFICIAIS; 13 
– Culto casa Antônia; 14 – Confraternização das Crianças; 
14 – Confraternização do DHEC; 20 – Confecção 
Calendário 2020; 21 – Culto Natal Praça Geisel; 24 – Culto 
Natal da Igreja; 31 – Culto Final de Ano; 31 – Jantar 
Confraternização Igreja.  

 
             ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 
01-Maria do Socorro (E. Sátiro); 02-Jhulia Belmont 
(filha/Rivanda); 02-Helena (filha/Christyanne); 04-José 
Trajano; 04-Artemísia Fragoso; 06-Ana Weslia 
(neta/Fátima Rodrigues); 07-Yuri Costa; 08-Marcelo 
Manuel (filho/Wirlline); 09-Raquel Bezerra; 10-Adeilda 
Meireles; 11-Eudes Júnior; 13-Elinalva Augusto (nora/Iza); 
14-Ágata Esmeralda (E. Sátiro); 14-Diác. João Bosco; 15-
Mª José Alves (esposa/Euclides); 15-Mª José Felipe (R. do 
Sol); 15-Manuela Gomes (E. Sátiro); 16-Ana Celina 
(filha/Ana Cristina); ; 17 – Cleide Ramos; 17-Fábio Batista; 
18-Marcelo Tomás; 18-Joanne Daienne; 18-Francisco 
Pereira (E. Sátiro); 20-Maciel Santos; 20-Geysa Carla; 21-
Luceni Cavalcanti; 22-Lindalva Serafim; 23-Josinaldo da 
Silva (Naldinho); 24-Cristina Rodrigues; 25-Jefte Jonny 
(filho/Pb. Saul); 26-Joquebede Porfírio; 27-Júlia Ellen 
((filha/Vamberto); 28-Jairo da Costa (J. Américo); 29-
Michael Ewergton; e 30-Ruanna A. Cavalcanti. 
        

     PROGRAMAÇÃO EXTRA CALENDÁRIO 
DE EVENTOS 3IEC/JPA 2019 

       

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/
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LEITURA BÍBLICA – Sl 20 

 

1 - O Senhor te ouça no dia da 

angústia; o nome do Deus de Jacó 

te proteja. 2 - Envie-te socorro 

desde o seu santuário e te 

sustenha desde Sião. 3 - Lembre-se 

de todas as tuas ofertas e aceite os 

teus holocaustos. (Selá)  

4 - Conceda-te conforme o teu 

coração e cumpra todo o teu 

desígnio. 5 - Nós nos alegraremos 

pela tua salvação e, em nome do 

nosso Deus, arvoraremos pendões; 

satisfaça o Senhor todas as tuas 

petições. 

6 - Agora sei que o Senhor salva o 

seu ungido; ele o ouvirá desde o 

seu santo céu com a força 

salvadora da sua destra. 7 - Uns 

confiam em carros, e outros, em 

cavalos, mas nós faremos menção 

do nome do Senhor, nosso Deus. 8 - 

Uns encurvam-se e caem, mas nós 

nos levantamos e estamos de pé. 

9 - Salva-nos, Senhor! Ouça-nos o 

Rei quando clamarmos.  

######### 

LEMBRANDO aos membros e congregados, especialmente 
a liderança, a necessidade de frequentarem assiduamente 
as reuniões da Igreja, principalmente o culto de oração e 

estudo bíblico e a Escola Bíblica Dominical.   
 

Comentando o Breve Catecismo de Westminster  
PERGUNTA 31. Que é vocação eficaz? R. Vocação 
eficaz é a obra do Espírito Santo, pela qual, 
convencendo-nos do nosso pecado, e da nossa 
miséria, iluminando nossos entendimentos pelo 
conhecimento de Cristo, e renovando a nossa vontade, 
nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos 
é oferecido de graça no Evangelho. Ref. 1Ts 2.13; At 
2.37; 26.18; Ez 36.25-27; 2Tm 1.9; Fp 2.13; Jo 6.37, 
44-45. Nosso Comentário: o Senhor Jesus Cristo na 
cruz realizou a grande obra redentora, que foi 
autenticada pela sua gloriosa ressurreição. A Igreja 
recebeu do Seu Senhor a comissão para pregar o 
Evangelho a todas as pessoas no mundo inteiro. É 
sabido pela Bíblia que o homem nasce morto em seu 
delitos e pecados (Ef 2.1), e estando morto 
espiritualmente não tem condições de, por si mesmo, 
dá resposta positiva ao apelo do Evangelho. No 
programa redentor é o Espirito Santo o encarregado de 
convencer o ser humano do seu deplorável estado de 
miséria espiritual. Ele também inclina a vontade do 
homem persuadindo-o e o habilitando para aceitar pela 
fé a graça redentiva de Cristo através do Evangelho. 
Todo esse processo citado está incluso no grande tema 
da Vocação Eficaz. Todos os eleitos de Deus para a 
salvação experimentarão dessa graça em suas vidas, 
pois o programa é o mesmo. “Porquanto aos que de 
antemão conheceu, também os predestinou para serem 
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja 
o primogênito entre muitos irmãos. E aos que 
predestinou, a esses também chamou; e aos que 
chamou, a esses também justificou; e aos que 
justificou, a esses também glorificou” Rm 8.29,30. 
Como a vocação é eficaz, isto quer dizer que, 
inexoravelmente, ocorrerá na vida dos escolhidos de 
Deus, pois o Senhor Jesus disse em certa ocasião: 
“Ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou, o 
não trouxer; e eu o ressuscitarei no último Dia. Está 
escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. 
Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem 
a mim” Jo 6.44,45.                                                                                                 
Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

CASAMENTO: casaram-se no domingo passado os 
jovens Leandro e Kézia, filha do Pb. Léo. A cerimônia foi 
oficiada pelo Pastor Eudes. Parabenizamos ao mais novo 
casal da Igreja e desejamos que Deus abençoe a esses 
dois jovens, e que eles possam glorificar a Deus nessa 
nova fase da vida, como esposo e esposa. 
ELEIÇÃO DE OFICIAIS: está se aproximando a eleição 
de Presbíteros e Diáconos, prevista para o dia 08/12 pela 
manhã, logo após um breve período devocional. Os 
candidatos serão: um Presbítero (Francisco Martins) para 
a Congregação José Américo; um Diácono para a 
Congregação Ernani Sátiro (Afonso Silva); dois 
Presbíteros (Fabiano Almeida e Demétrio Albuquerque) e 
três Diáconos (Ednaldo Lopes, Makobi Medeiros e Sérgio 
Sebastião) para a Igreja sede. Além de atender 
necessidades das congregações, a eleição visa renovar o 
quadro de oficiais da Igreja, devido falecimento e velhice 
de oficiais, coisas naturais da vida. Esses irmãos, que 
estão na vigência de um período probatório, têm 
demonstrado que possuem dons de Deus para esses 
ofícios. O candidato ao diaconato na Cong. Ernani Sátiro 
tem o testemunho positivo do dirigente da mesma, Pb. 
Saul dos Santos.   
SOLDADOS DE CRISTO: o Pb. Franklin José, o 
coordenador do novo grupo Soldados de Cristo da Igreja, 
já teve a primeira reunião com a equipe que vai trabalhar 
nesse projeto. O grupo Soldados de Cristo será 
composto, no início, por adolescentes.  Os pais e avós da 
Igreja estimulem aos seus filhos e netos para 
participarem desse projeto, que visa a glória de Deus, e 
abrilhantamento de nossos cultos. Orem por esse projeto. 
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. Pedimos 
que a Igreja ore intensamente por esse assunto.  
CONFECÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS 2020: 
pedimos as novas diretorias que estão sendo 
configuradas, já irem elaborando o seu calendário setorial 
para o próximo ano a fim de facilitar a confecção do 
calendário de eventos da Igreja para 2020, cuja reunião 
está programada para o próximo mês (20/12).           


