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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  –  29/09/19   

Comentando Atos dos Apóstolos 
          Pedro e João perante o Sinédrio (At 4.5-22) 
No dia seguinte a prisão, os apóstolos Pedro e João 
foram apresentados as autoridades religiosas de 
Jerusalém (os anciãos, os escribas, os sumos sacerdotes 
Anás e Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da 
linhagem do sumo sacerdote). A arguição feita aos dois 
apóstolos era para saber com que autoridade eles 
curaram o paralitico na porta Formosa do templo de 
Jerusalém. Pedro, cheio do Espirito Santo, disse a eles 
que o milagre realizado (a cura do paralítico) fora em 
nome de Jesus. Diz-nos o texto assim: “seja conhecido de 
vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de 
Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós 
crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em 
nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a 
pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi 
posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há 
salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro 
nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser 
salvos”. At 4.10-12.  Ao observarem a intrepidez com que 
Pedro e João falavam, as autoridades constataram que 
eles eram de fato discípulos de Jesus, e vendo ali o ex 
paralitico, não tinham nada a acrescentar. Após 
consultarem entre si, foram unânimes em ordenar a 
Pedro e João que não anunciassem mais a Jesus entre o 
povo, ao que Pedro perguntou a eles se era justo diante 
de Deus que eles se calassem sobre aquilo de que eram 
testemunhas. Ameaçados mais ainda, foram libertados 
sem castigá-los, pois o povo glorificava a Deus pelo 
ocorrido. Na resposta dos apóstolos percebemos que o 
evangelho foi anunciado àquelas autoridades. Pedro e 
João enfatizaram os dois pilares do Evangelho (a morte e 

a ressurreição de Cristo).      Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

              
                    
        ESCALA DE OBREIROS (OUTUBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
     06 – Pr. Eudes; 13 – Pr. Williame Onias;  
         20 – Miss. Liliane; 27 -  Pr. Walter   
                    CULTO DEVOCIONAL 
      06 – Altino; 13 – Asp. Pb. Francisco;  
          20 – Pb. Franklin; 27 -  Pb. Diniz 
                      MOCIDADE (SÁB) 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
02 – Pb. Léo; 09 – Miss. Fca. Angelita;  

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

02,16,30 -  Bosco; 09,23 - Sérgio  
CONG. ROTA DO SOL (DOM 

 06 – Pr. Jedaías; 13 – Pb. Emanuel; 
20 – Dc. Bonifácio; 29 -  Pb. Silas 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

06 – Pr. Waldemar; 13 – Pb. Saul; 
20 – Pb. Silas; 29 -  Pb. Emanuel 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

      06 – Asp. Pb. Fco. Martins; 13 –  Altino  
   20 – Pb. Franklin; 27 -  Pb. Carlos Alberto   

IEC/MANAÍRA – 06,13,20,27 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

01–Pr. Eudes; 08 – Pb. Franklin; 15 – Altino; 
  22–Asp.Pb. Fabiano; 29 – Asp.Pb. Francisco 

ESCALA DLOV (SEDE) 
06 – Coral/Getsêmani;  

13 – Ebenézer/Getsêmani;  
20 – Getsêmani/Bandinha 

   27 – Getsêmani/Ebenézer/Q. Renovação 
ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje – Sérgio/Ednaldo 

Terça-Feira – Murilo 

Servi ao Senhor com alegria.  

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
       

 
 
 
 
 
 

 
 

   
         

           CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV) 
 05/10 – Palestra Casais; 06 – Dia do Pastor 
Congregacional (02); 12 – Dia das Crianças – 
CongregaBrink; 13 – Dia Nacional de Missões; 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-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 
       

04/10 – ANIVERSÁRIO DE SOPHIA 
05/10 – CHÁ DE MISSÕES (DOM/ALIANÇA) 
17/11 – CASAMENTO DE LEANDRO/KÉZYA 
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 103 
                                

       Convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça 

                                     Salmo de Davi 
1 - Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em 

mim bendiga o seu santo nome. 2 - Bendize, ó minha alma, 

ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. 

3 - É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas 

as tuas enfermidades; 4 - quem redime a tua vida da 

perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia;  

5 - quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua 

mocidade se renova como a águia. 

6 - O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos.  

7 - Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos, 

aos filhos de Israel. 8 - Misericordioso e piedoso é o Senhor; 

longânimo e grande em benignidade. 9 - Não repreenderá 

perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira.  

10 - Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos 

retribuiu segundo as nossas iniquidades. 11 - Pois quanto o 

céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua 

misericórdia para com os que o temem. 12 - Quanto está 

longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas 

transgressões. 13 - Como um pai se compadece de seus 

filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. 

14 - Pois ele conhece a nossa estrutura; lembra-se de que 

somos pó. 

15 - Porque o homem, são seus dias como a erva; como a 

flor do campo, assim floresce; 16pois, passando por ela o 

vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais.  

17 - Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a 

eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça 

sobre os filhos dos filhos; 18 - sobre aqueles que guardam o 

seu concerto, e sobre os que se lembram dos seus 

mandamentos para os cumprirem. 

19 - O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu 

reino domina sobre tudo. 20 - Bendizei ao Senhor, anjos 

seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, 

obedecendo à voz da sua palavra. 21 - Bendizei ao Senhor, 

todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o 

seu beneplácito. 22 - Bendizei ao Senhor, todas as suas 

obras, em todos os lugares do seu domínio. 

Bendize, ó minha alma, ao Senhor. 

 

 

 Comentando o Breve Catecismo de Westminster  
PERGUNTA 23. Que funções exerce Cristo como 
nosso Redentor? R. Cristo, como nosso Redentor, 
exerce as funções de profeta, sacerdote e rei, tanto no 
seu estado de humilhação como no de exaltação. Ref. 
At 3.22; Hb 5.5-6; Sl 2.6; Jo 1.49. Nosso Comentário: 
Na pergunta e resposta acima encontramos que o 
grande Redentor, o Senhor Jesus Cristo, exerceu e 
exerce algumas funções especificas que identificamos 
na Teologia Sistemática como profeta, sacerdote e rei; 
Quanto aos estados de Cristo, são dois: 1) o Estado de 
Humilhação; 2) e o Estado de Exaltação. Antes do 
Cristo exaltado encontramos o Cristo humilhado. O 
Estado de Humilhação compõe-se das seguintes 
etapas: A encarnação, os sofrimentos, a morte e o 
sepultamento de Cristo. No Estado de Exaltação 
encontramos as etapas a seguir: a ressurreição, a 
ascensão, a entronização e a segunda vinda de Cristo. 
O Senhor Jesus como profeta representou Deus diante 
do povo, falava em nome de Deus (Jo 7.17; 8.26,28,38; 
12.50); Quanto ao oficio de sacerdote, Jesus intercedeu 
pelo seu povo morrendo na cruz por ele (2 Co 5.18,19), 
e continua nos Céus intercedendo pela sua Igreja junto 
ao Pai (Rm 8.34; Hb 7.25; 1 Jo 2.1,2); Quanto ao oficio 
de Rei, Jesus entronizado governa o universo e a sua 
Igreja (Ap 11.15; 17.14; 19.16; Ef 4.15). Tudo está sob 
o Seu controle, nada acontece sem a sua permissão ou 
ordem expressa Sua. No que se refere aos estados de 
Cristo, é sabido que Jesus encarnou, limitando-se 
numa forma humana, sofreu aqui, especialmente na 
cruz, morreu e foi sepultado. O estado de exaltação de 
Cristo começa com a Sua gloriosa ressurreição dentre 
os mortos com um corpo glorificado, seguida da 
ascensão do Senhor aos Céus donde viera, depois de 
viver conosco trinta e três anos; de Sua entronização 
quando chegou aos Céus e se assentou a direita de 
Deus Pai Todo Poderoso e governa tudo e todos; a 
segunda vinda do Senhor, que é uma promessa 
escatológica. Um dia Jesus virá acompanhado dos 
anjos dos Céus, com poder e grande glória para buscar 
a Sua amada Igreja e estabelecer o Seu reino eterno.                                                                            

Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

SEMANA DE ORAÇÃO (30/09 a 04/10): D/P – Seg – Pb. 
Franklin/Pb. Silas; Ter – Pr. Eudes/Pr. Eudes; Qua – 
Josefa Porfírio/Pb. Léo; Qui – Adriana/Asp.Pb. Demétrio; 
Sex – Pb. Valdenor/Asp.Pb. Fabiano. Orai sem cessar. 
(DP = Dirigente/Preletor). 
CHÁ MISSIONÁRIO (DOM – ALIANÇA) (05/10): no 
próximo sábado, a partir das 14h, teremos em nossa 
Igreja um evento missionário promovido pelo 
Departamento de Orientação Missionária da ALIANÇA. 
Esse evento chamado de Chá Missionário visa 
disseminar as informações sobre o próximo projeto 
missionário da ALIANÇA em Guiné Bissau, África bem 
como levantar recursos para ajudar nas despesas desse 
projeto. Estará ministrando a Palavra de Deus, o Pb. 
Jairo Falcão, diretor do DOM. A taxa de inscrição custa 
R$ 10,00. Prestigiem! 
PALESTRA ESPECIAL PARA CASAIS (05/10): ainda no 
próximo sábado, a partir das 19.30h, teremos uma 
palestra especial para casais em nossa Igreja. O preletor 
será o Pastor Williame Onias. Todos os casais de nossa 
Igreja devem participar desse evento, pois visa a glória 
de Deus bem como abençoar os nossos lares. 
DIA DAS CRIANÇAS (12/10): nesse dia, o Departamento 
Infantil da Igreja (DINF) estará promovendo uma tarde 
especial para a criançada da Igreja (CongregaBrink). 
Além do momento devocional (louvores a Deus, 
mensagem bíblica, orações, etc), teremos uma parte 
social com a criançada (pipocas, pula-pula, sorvetes, 
lanches, etc). Procure as diretoras do DINF e matricule o 
seu filho ou neto de até 12 anos. R$15,00 a taxa.  
DIA NACIONAL DE MISSÕES (SEGUNDO DOMINGO 
DE OUTUBRO): nesse dia teremos uma programação 
especial a noite sobre a obra missionária. Estará conosco 
ministrando a Palavra de Deus, o Pastor Williame Onias. 
Ainda nesse culto iremos levantar a última parcela da 
oferta missionária para a nossa Denominação 
(ALIANÇA). O alvo do ofertório será de R$ 700,00.   
LEMBRANDO: lembrando a todos a necessidade de 
frequentarem assiduamente as reuniões da Igreja (Culto 
Público, EBD, Culto de Oração e Estudo Bíblico...). 
Lembramos ainda as contribuições para a manutenção 
da obra do Senhor, através do ministério de nossa Igreja.                     


