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            BOLETIM DOMINICAL  –  02/02/20   

Comentando Atos dos Apóstolos 
            A Visita de Ananias (At 9.10-19; 22.12-16) 
Depois de ter sido alcançado pela graça de Deus na 
estrada de Damasco, Saulo foi levado cego para aquela 
cidade da Síria, e lá ficou hospedado na rua chamada 
Direita na casa de Judas, e ficou três dias sem comer 
nem beber. Nesse interim, o Senhor numa visão 
convocou o seu discípulo chamado Ananias para 
ministrar uma benção especifica na vida de Saulo. “Ora, 
havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. 
Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias! Ao que 
respondeu: Eis-me aqui, Senhor! Então, o Senhor lhe 
ordenou: Dispõe-te, e vai à rua que se chama Direita, e, 
na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso; 
pois ele está orando”. Simultaneamente, Deus deu uma 
visão a Saulo quando estava em oração e viu um homem 
chamado Ananias impor-lhe as mãos e ministrar-lhe a 
benção da cura da cegueira (At 9.10,11). Ananias, 
relutante, argumentou junto ao Senhor de que Saulo era 
um homem perigoso e que tinha perseguido a Igreja em 
Jerusalém e estava ali em Damasco para prender os 
crentes judeus. Aí o Senhor revela a Ananias o propósito 
que Ele tinha na vida de Saulo, que agora era crente. 
“Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um 
instrumento escolhido para levar o meu nome perante os 
gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel; pois 
eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu 
nome” At 9.15,16. Ciente da vontade do Senhor para com 
a vida de Saulo, Ananias dirigiu-se para a casa de Judas 
e ao chegar impõe as mãos sobre Saulo, dizendo que o 
Senhor o enviara para que ele recuperasse a visão e 
fosse cheio do Espirito Santo. Depois dessa ministração, 
Ananias batizou Saulo e ele ficou alguns dias com os 
discípulos do Senhor em Damasco.   Pr. Eudes Lopes 

                                         

ESCALA DE OBREIROS (FEVEREIRO) 
                      PÚLPITO IGREJA SEDE 

02 – Pr. Eudes; 09 – Pr. Walter; 
16 – Pr. Eudes; 23 – Pr. Samuel Santos   

                    CULTO DEVOCIONAL 
02 – Jaciara; 09 – Dc. Bruno; 

16 – Pb. Francisco   
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

04 – Pr. Eudes; 11 – Pr. Jedaías 
18 – Pr. Waldemar; 25 (M) – Pr. Eudes 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
05 – Miss. Fca. Angelita 

12 – Wirlline; 19 – Esdras Guimarães 
26 – Marlene Soares 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
05,12 – Sérgio Sebastião; 19,26 - Bosco 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
02 – Pr. Waldemar; 09 – Pb. Silas;  

16 – Pb. Emanuel   
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
02 – Pr. Walter; 09 – Pb. Saul;  

16 – Pr. Jedaías   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

02 – Pr. Jedaías; 09 – Pb. Franklin;  
16 – Sem. Altino   

ESCALA DLOV (SEDE) 
02 – Getsêmani /Coral 

09 – Getsêmani/Ebenézer 
16 - Getsêmani/Q. Renovação 

23 - Getsêmani/Ebenézer 
24 – Getsêmani/Ebenézer 
ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje: Marconi/Ednaldo  

Ter – Makobi  
                           

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 

 

 
                        
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (FEV/MAR) 

02/02 – Dia do Homem Congregacional; 08 – Avanço 
Evangelístico; 09 – Programação Especial EBD/DINF; 
15 – Culto Gratidão Bebês; 23-25 – Retiro Espiritual; 
28 – Culto no Lar. 06/03 – Curso Capacitação 
Evangelística (I); 07 – Culto do Amigo; 08 – Dia 
Internacional da Mulher; 13 – Curso Capacitação 
Evangelística (II); 14 – Mini Vigília; 15 – Culto 
Missionário/Ofertório da ALIANÇA; 20 – Culto no Lar; 
21 – Chá das Mães; 28 – Avanço 
Evangelística/Aniversário Congregação Ernani Sátiro.  
            ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 
03-Pedro Henrique (filho de Danilo), 04-Pb. Genison 
Gomes, 06-Cleonice Fernandes, 8-Cilene de Oliveira, 
09-Henery Lopes, 10-Israel Fernandes, 13-Mª do 
Socorro, 16-Auzeni da Silva, 17-Samuel 
(filho/Wirlline), 21-Rebeca Brito, 22-Dc. José Bruno, 
23-Hortência Gabriela (nora/Vera), 24-Danilo José, 
25-Gerlane Lima, 27-Adriana Meireles. 
SOLDADOS DE CRISTO: já começaram os ensaios 
do Grupo Soldados de Cristo. As inscrições que são 
gratuitas continuam abertas. Matriculem os seus filhos 
e netos nesse mais novo projeto da Igreja.  
AVANÇO EVANGELISTICO NO GEISEL: no sábado 
dia 08/02 teremos um avanço evangelístico nas ruas 
próximas de nossa Igreja. Queremos contar com um 
bom grupo de irmãos para distribuição de folhetos.   
MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos pelas famílias, pela 
nossa Igreja, pelos enfermos, pela salvação das 
almas perdidas, pela nossa Pátria, pela ALIANÇA, etc.  
“Orai sem cessar” Ef 6.18 
 
 

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 34 
     Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas 
1 - Louvarei ao Senhor em todo o tempo; o seu louvor 
estará continuamente na minha boca. 2 - A minha alma 
se gloriará no Senhor; os mansos o ouvirão e se 
alegrarão. 3 - Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos 
exaltemos o seu nome. 
4 - Busquei ao Senhor, e ele me respondeu; livrou-me 
de todos os meus temores. 5 - Olharam para ele, e 
foram iluminados; e os seus rostos não ficarão 
confundidos. 6 - Clamou este pobre, e o Senhor o 
ouviu; e o salvou de todas as suas angústias. 7 - O anjo 
do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os 
livra. 8 - Provai e vede que o Senhor é bom; bem-
aventurado o homem que nele confia. 9 - Temei ao 
Senhor, vós os seus santos, pois não têm falta alguma 
aqueles que o temem. 10 - Os filhos dos leões 
necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam 
ao Senhor de nada têm falta. 
11 - Vinde, meninos, ouvi-me; eu vos ensinarei o temor 
do Senhor. 12 - Quem é o homem que deseja a vida, 
que quer largos dias para ver o bem? 13 - Guarda a tua 
língua do mal e os teus lábios, de falarem 
enganosamente. 14 - Aparta-te do mal e faze o bem; 
procura a paz e segue-a. 
15 - Os olhos do Senhor estão sobre os justos; e os 
seus ouvidos, atentos ao seu clamor. 16 - A face do 
Senhor está contra os que fazem o mal, para 
desarraigar da terra a memória deles. 17 - Os justos 
clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas 
angústias. 18 - Perto está o Senhor dos que têm o 
coração quebrantado e salva os contritos de espírito. 
19 - Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o 
livra de todas. 20 - Ele lhe guarda todos os seus ossos; 
nem sequer um deles se quebra. 21 - A malícia matará 
o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos.  
22 - O Senhor resgata a alma dos seus servos, e 
nenhum dos que nele confiam será condenado. 

 

 

Comentando o Breve Catecismo de Westminster 

Pergunta 41. Por que foi o nosso Mediador 
chamado Jesus? R. O nosso Mediador foi chamado 
Jesus, porque salva o seu povo dos pecados. Ref. 
Mat. 1:21. Nosso Comentário: No programa divino 
estava previsto que o Filho de Deus assumiria uma 
natureza humana, tornar-se-ia homem para poder 
oferecer a sua preciosa vida em sacrifício pelos 
pecados. Nos evangelhos de Mateus e Lucas nos é 
revelado como a encarnação do Verbo Divino se 
deu. Quando da anunciação do nascimento do 
Filho de Deus como homem, gerado como foi pelo 
Espirito Santo no ventre da bendita virgem Maria, 
segundo relato de Mateus, um anjo do Senhor 
aproximou-se de José, desposado com Maria, e lhe 
revelou o que acontecera visto que Maria estava 
gravida: “José, filho de Davi, não temas receber a 
Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é 
do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe 
porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu 
povo dos seus pecados” Mt 1.20,21. O filho que 
Maria teria seria chamado de Jesus, o mesmo que 
Josué no Antigo Testamento, e que significa 
Salvador. Mais tarde a esse nome foi adicionado o 
título de Cristo (Messias, Ungido), passando Jesus 
a ser conhecido pelo nome de Jesus Cristo, que 
significa Salvador Ungido. O nome Jesus 
representa o grande papel do Filho de Deus 
encarnado, que morreria na cruz para proporcionar 
aos que creem nele uma eterna salvação. “E, 
sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna 
salvação para todos os que lhe obedecem” Hb 5.9. 
Escrevendo aos Filipenses, Paulo disse que por 
causa da humilhação de Cristo (encarnação, 
sofrimentos, morte e sepultamento), Deus o exaltou 
soberanamente com a Sua ressurreição, ascensão 
e entronização dando-lhe um nome que está acima 
de todo o outro nome, diante de quem se dobrarão 
todos os joelhos.                 Pr. Eudes Lopes                                         

CEIA DO SENHOR: hoje à noite, num culto solene, 
iremos celebrar a Ceia do Senhor. Lembramos que a 
Ceia do Senhor é o grande memorial da morte redentora 
de Cristo na cruz. A Ceia é uma das ordenanças 
deixadas pelo Senhor Jesus para ser observadas pela 
Igreja de Cristo enquanto ela estiver sobre face da terra. 
Assim sendo, em obediência a vontade de Cristo 
subamos com um coração agradecido a Casa do Senhor 
para essa importantíssima celebração. “Fazei isto em 
memória de mim” 
SEMANA DE ORAÇÃO (03 à 07/02): D/P – Seg – Pb 
Léo/Pb. Demétrio; Ter – Pr. Eudes/Pr. Eudes; Qua – 
Adeilda/Miss. Fca. Angelita; Qui – Adriana/Pb. Fabiano; 
Sex – Dc. Gentil/Sem. Altino. Orai sem cessar. 
CONTRIBUIÇÃO: lembramos a todos os que fazem a 
nossa Igreja que Deus nos deu o privilégio de 
contribuirmos com a manutenção do Seu trabalho através 
do ministério de nossa Igreja. Lembramos ainda que 
somos mordomos (administradores) daquilo que pertence 
ao Senhor. Ele graciosamente nos deu recursos para 
mantermos a nós mesmos, as nossas famílias, 
investirmos na educação dos filhos e para mantermos a 
Sua obra. Portanto, sejamos fiéis ao Senhor em tudo, 
inclusive nessa área.  
RETIRO ESPIRITUAL: Vem aí o nosso Retiro Espiritual 
que será realizado nos dias 23 e 24/02. Teremos quatro 
cultos de adoração ao Senhor. O tema do Retiro será: 
“Relacionando-se adequadamente com os irmãos na 
fé”, baseado no texto de Efésios 4.32 (Lema): “Antes 
sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, 
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos 
perdoou em Cristo” Ef 4.32”.  Os preletores serão os 
obreiros: Pr. Walter Moura (23/02 – M), Pr. Samuel 
Santos (23 – N), Sem. Altino Camilo (24 – M) e Pr. 
Jedaías Rodrigues (24 – N). O hino oficial do Retiro será: 
“Qual o Adorno desta Vida” 433 Salmos e Hinos. Os 
Conjuntos Ebenézer e Getsêmani participarão dos cultos. 
No domingo teremos almoço. R$ 10,00 por pessoa. 
Prestigiem!  
LEMBRANDO: não se esqueçam dos cultos de Oração e 
Estudo Bíblico nas Terça-Feira (19.30h às 21h) e Círculo 

de Oração nas quartas-feiras (15h às 17h).  


