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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 – 25/08/19   

Comentando Atos dos Apóstolos 
              O Discurso de Pedro (At 2.14-36) 
Imediatamente ao fenômeno do Dia de Pentecostes, 
conforme relato de Atos 2, respondendo a indagação de 
alguns sobre o que aquilo queria dizer, e o escárnio de 
outros presentes, Pedro levantou-se perante a multidão 
e cheio do Espirito Santo entregou uma poderosa 
mensagem. Nessa mensagem, Pedro explica o 
acontecimento de Pentecostes (os irmãos falando em 
línguas estrangeiras sem as saber) como o 
cumprimento da profecia feita pelo profeta Joel há 825 
anos atrás, e a cita com pequenas variações: “Mas isto 
é o que foi dito pelo profeta Joel: E nos últimos dias 
acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei 
sobre toda a carne; e os vossos filhos e as vossas filhas 
profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos 
velhos sonharão sonhos; e também do meu Espírito 
derramarei sobre os meus servos e minhas servas, 
naqueles dias, e profetizarão; e farei aparecer prodígios 
em cima no céu e sinais em baixo na terra: sangue, 
fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, 
e a lua, em sangue, antes de chegar o grande e 
glorioso Dia do Senhor; e acontecerá que todo aquele 
que invocar o nome do Senhor será salvo”. At 2.16-21 
(Confira com Jl 2.28-32). Depois da citação bíblica, 
Pedro apresenta o programa redentor através de nosso 
Senhor Jesus Cristo, falando de sua morte e 
ressurreição como a provisão de Deus para o drama do 
pecado do homem, e revela que o Cristo exaltado a 
destra de Deus é quem derramou o Espirito sobre a 
Igreja naquele dia. Terminando o sermão, Pedro 
testifica que o Jesus crucificado por eles, Deus O fez 
Senhor e Cristo.        Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

              
                    
   ESCALA DE OBREIROS (SETEMBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
01- Pr. Walter; 08 – Pr. Eudes; 15–Pr. Eliezer 

Rosa; 22– Pr. Waldemar; 29-  Dc. Josias 
CULTO DEVOCIONAL 
01- Fabinho;  

          22 – Dc. Fabiano; 29 -  Laércia 
                      MOCIDADE (SÁB) 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
04 – Miss. Fca. Angelita; 11 - Esdras;   
18 – Dc. Marconi; 25 – Dc. Euclides 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

04,11 – Sérgio Sebastião; 18,25 -  Bosco 
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
01- Pr. Jedaías; 08 – Pb. Emanuel;  
22 – Pb. Silas; 29 -  Dc. Bonifácio 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
01- Pr. Waldemar; 08 – Altino;  

15 – Pb. Saul; 22 – Esdras; 29 -  Pb. Saul 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

01- Pb. Dc. Francisco; 08 – Pr. Waldemar;  
22 – Pb. C. Alberto; 29 – Altino  
IEC/MANAÍRA – 04,11,18,25 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
03 – Pr. Eudes; 10 – Pr. Waldemar;  

17 – Dc. Fabiano; 24 -  Esdras 
ESCALA DLOV (SEDE) 
01- Getsêmani/Coral;  

08 – Getsêmani/Ebenézer;  
15 – Getsêmani; Pr. Eliezer Rosa 

22 – Getsêmani/Bandinha;  
29 – Getsêmani/Quarteto Renovação 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite – Bruno/Euclides  

Terça-Feira – Murilo 

Servi ao Senhor com alegria.  

 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
      

 
 
 
 
 
 

 
 

   
         

    CALENDÁRIO DE EVENTOS (AGO/SET) 
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;  
 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 – Sl 33 
 

  O júbilo do crente na contemplação das obras de Deus 

 

1 - Regozijai-vos no Senhor, vós, justos, pois aos retos 

convém o louvor. 2 - Louvai ao Senhor com harpa, cantai 

a ele com saltério de dez cordas. 3 - Cantai-lhe um 

cântico novo; tocai bem e com júbilo. 4 - Porque a 

palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. 

5 - Ele ama a justiça e o juízo; a terra está cheia da 

bondade do Senhor. 

6 - Pela palavra do Senhor foram feitos os céus; e todo o 

exército deles, pelo espírito da sua boca. 7 - Ele ajunta as 

águas do mar como num montão; põe os abismos em 

tesouros. 8 - Tema toda a terra ao Senhor; temam-no 

todos os moradores do mundo. 9 - Porque falou, e tudo 

se fez; mandou, e logo tudo apareceu. 

10 - O Senhor desfaz o conselho das nações; quebranta os 

intentos dos povos. 11 - O conselho do Senhor permanece 

para sempre; os intentos do seu coração, de geração em 

geração. 12 - Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o 

Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. 

13 - O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os 

filhos dos homens; 14 - da sua morada contempla todos 

os moradores da terra. 15 - Ele é que forma o coração de 

todos eles, que contempla todas as suas obras. 16 - Não 

há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem 

o homem valente se livra pela muita força. 17 - O cavalo 

é vão para a segurança; não livra ninguém com a sua 

grande força. 

18 - Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o 

temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, 19 - 

para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos 

na fome. 

20 - A nossa alma espera no Senhor; ele é o nosso auxílio 

e o nosso escudo. 21 - Pois nele se alegra o nosso 

coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. 

22 - Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em 

ti esperamos. 
 

        VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 
 

 

     Comentando o Breve Catecismo de Westminster 
PERGUNTA 18. Em que consiste o estado 
de pecado em que o homem caiu? R. O 
estado de pecado em que o homem caiu 
consiste na culpa do primeiro pecado de 
Adão, na falta de retidão original e na 
corrupção de toda a sua natureza, o que 
ordinariamente de chama Pecado Original, 
juntamente com todas as transgressões 
atuais que procedem dele. Ref. Rm 5.18-19; 
Ef 2.1-3; Rm 8.7-8; Sl 51.5. Nosso 
Comentário: O estado de pecado que  
envolveu o homem na queda, revela que 
ele tornou-se culpado diante de Deus pela 
desobediência consciente ao mandado 
divino. Deus lhe deu uma ordem e essa 
ordem não foi obedecida, e ao pecar a 
culpa de sua desobediência lhe foi 
imputada, mas não foi só isso o que 
aconteceu, o pecado de Adão mostrou que, 
apesar de ter sido criado puro, tinha o livre 
arbítrio de escolher pecar ou de não pecar, 
ou seja, o pecado era algo latente em sua 
natureza. Também outra gravíssima 
questão em que consiste o estado de 
pecado de Adão foi, justamente, na 
corrupção de toda a sua natureza, tanto a 
parte material (o corpo) como a parte 
espiritual (a alma chamada também de 
espirito). A culpa do pecado original foi 
imputada também a toda a descendência 
de Adão, bem como a herança da natureza 
corrompida é compartilhada por todos os 
seus descendentes. Enquanto a culpa 
condena o homem, a natureza corrompida 
o leva naturalmente ao pecado, por isso é 
que a Bíblia diz que não há homem que 
não peque (2 Cr 6.36), e que não há um 
justo, nenhum sequer (Rm 3.9-18). O 
homem peca porque é pecador, e não 
necessariamente pecador por que peca.  

                               Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA:  ontem na capela do Betel 
Brasileiro, no Alto dos Mateus, foi celebrado um culto ao 
Senhor pelos cinquenta e dois anos de organização de 
nossa Denominação – Aliança de Igrejas Evangélicas 
Congregacionais do Brasil. As Igrejas que fazem a 4ª 
Região Administrativa da ALIANÇA estiveram presente 
celebrando ao Senhor.  De nossa Igreja foi uma boa 
representação, inclusive de seus pastores e oficiais. O 
Conjunto Ebenézer participou ativamente da celebração 
compondo o grande conjunto de mulheres que louvor e 
glorificou a Deus.  
ANIVERSÁRIO TRABALHO EM MANAÍRA: ontem 
começaram as festividades de aniversário de segundo 
ano do trabalho de nossa responsabilidade em Manaíra 
(IEC Manaíra). Esteve ministrando a Palavra de Deus, o 
Bispo Alexandre Ximenes, ministro episcopal, ex-
congregacional da ALIANÇA, amigo dos líderes daquele 
trabalho. As festividades terminam hoje a noite. 
Parabenizamos aos irmãos que fazem o trabalho em 
Manaíra. Deus faça esse trabalho crescer e prosperar.  
CANDIDATOS AO BATISMO: na terça-feira, dia 03 de 
setembro, teremos uma entrevista com os candidatos ao 
batismo.  Essa entrevista será com os Presbíteros da 
Igreja. O Pb. Evandro será o relator dessa reunião. 
ASSEMBLEIA DA IGREJA: no domingo dia 08 de 
setembro, teremos uma assembleia de membros. Nessa 
assembleia dentre outras coisas serão apresentados os 
candidatos ao batismo.       ########            

     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. 

 


