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            BOLETIM DOMINICAL  –  05/01/20   

Comentando Atos dos Apóstolos 
                   Simão, o mágico (At 8.9-13) 
No relato do texto em apreço, nos é apresentada a figura de 
um homem famoso na cidade de Samaria, onde Deus 
usando a Felipe estava fazendo uma obra extraordinária, 
conforme visto no artigo anterior, que era um mágico 
chamado Simão que aceitara o Evangelho e fora batizado. 
O espertalhão Simão, o mago, vaidoso, carismático tinha se 
insinuado no imaginário samaritano como um grande vulto, 
iludindo assim o povo samaritano que lhe dava ouvido, ou 
obedecia aos seus comandos, inclusive chamando-o de a 
grande virtude de Deus. “E estava ali um certo homem 
chamado Simão, que anteriormente exercera naquela 
cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, 
dizendo que era uma grande personagem; ao qual todos 
atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo: 
Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, 
porque já desde muito tempo os havia iludido com artes 
mágicas” (At 8.9-11).  Simão, o mago, tinha muitos adeptos 
naquela cidade, iludida com as mágicas praticadas por ele, 
mas esse povo entrando em conato com a poderosa 
mensagem do Evangelho abandonara a mágica e aceitara a 
Cristo e eram batizados, inclusive o próprio Simão aceitara 
a fé e fora batizado. “Mas, como cressem em Filipe, que 
lhes pregava acerca do Reino de Deus e do nome de Jesus 
Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu 
até o próprio Simão; e, sendo batizado, ficou, de contínuo, 
com Filipe e, vendo os sinais e as grandes maravilhas que 
se faziam, estava atônito.” At 8.12,13. Segundo o relato 
bíblico, Simão extasiado com o que estava vendo (curas, 
exorcismo e milagres) estava de continuo próximo ao 
Evangelista Felipe que estava sendo poderosamente usado 
por Deus. Veremos no próximo artigo que a conversão de 
Simão não foi genuína e que houve uma precipitação em 

relação ao seu batismo.         Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

                                      

   
ESCALA DE OBREIROS (JANEIRO) 

                 PÚLPITO IGREJA SEDE 

05 – Pr. Formiga; 12 – Pr. Eudes;  

19 – Pr. Walter; 26 – Pb. Emerson 
CULTO DEVOCIONAL 

05 – Sem. Altino; 12 – Fca. Angelita;  

19 – Laércia; 26 – Pb. Demétryo 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
07 – Pr. Eudes; 14 – Sem. Altino;  

21 – Miss. Fca Angelita; 28 – Pb. Fabiano 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
08 – Miss. Fca. Angelita; 15 - Wirlline;  

22 - Dc. Sérgio; 29 – Dc. Euclides 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
08,15 - Sérgio Sebastião; 22,29 - Bosco 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

05 – Pr. Waldemar; 12 – Pb. Silas;  
19 – Dc. Bonifácio; 26 - Pb. Emanuel 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

05 – Pr. Jedaías; 12 – Sem. Altino;  
19 – Pr. Jedaías; 26 - Pb. Silas  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

05 – Sem. Altino; 12 – Pb. Carlos Alberto;  
19 – Pb. Francisco; 26 - Dc. Nivaldo  

ESCALA DLOV (SEDE) 

05 - Getsêmani/Ebenézer 
12 – Getsêmani/Coral 

19 – Bandinha/Q. Renovação 

26 - Getsêmani/Ebenézer 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje: Makobi/Bruno  

Ter – Ednaldo  

Servi ao Senhor com alegria. 
 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
        

 
 
 
 
 
 

 

 
                            

         

             CALENDÁRIO DE EVENTOS (JAN) 
11 – Confraternização DINF; 12 – Dia Intercessão 
pela ALIANÇA; 18 – Confraternização Conjunto 
Ebenézer; 17 – Reunião SEMI/DEPTOS/CONG; 19 – 
Reunião especial SEMI (apresentação programa 
2020); 25 – Intercâmbio DHEC; 31 – Culto no Lar.  
                ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 
05-Dc. Nivaldo Batista, 06-Jader Porfírio, 07-Saullo 
Rikelce (E. Sátiro), 08-Elda Lopes (E. Sátiro), 9-
Severina Lima (Esp. Pb. Genison), 11-Pb. Aureliano 
Fernandes, 12-Bruna Vanessa, 13-Mª de Fátima Brito, 
16-Dc. José Marçal Jr., 19-Sara Mizraim, 25-Alcides 
Gomes, 25-Risolene Fernandes, 26-Jaciara Araújo, 
27-Valdilene Régis, 29-Mª Joselene Avelino 

 

######### 
SEMANA DE ORAÇÃO (06 a 10): D/P – Seg – Pb. 
Léo/Pb. Demétrio; Ter – Pr. Eudes/Pr. Eudes; Qua – 
Josefa Porfírio/Miss. Fca. Angelita; Qui – Adriana 
Meireles/Pb. Fabiano; Sex – Dc Gentil/Sem. Altino. 
“Orai sem cessar”. 
SOLDADOS DE CRISTO: no próximo sábado, no 
horário das 14h às 16h, começará o ensaio do Grupo 
Soldados de Cristo. As inscrições são gratuitas e 
continuam abertas e poderão ser feitas com as irmãs 
Laércia e Christyanne até a próxima quinta-feira. 
Pedimos aos pais e avós que incentivem aos seus 
filhos e netos a participarem desse projeto. 
MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos pelas famílias, pela 
nossa Igreja, pelos enfermos, pela salvação das 
almas perdidas, pela nossa Pátria, etc.  
 

 

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 19 
 

                A excelência da criação e suas leis,  

                 assim como da palavra de Deus 
 

                                Salmo de Davi 

 1 - Os céus manifestam a glória de Deus e o 

firmamento anuncia a obra das suas mãos. 2 - Um 

dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra 

sabedoria a outra noite. 3 - Sem linguagem, sem 

fala, ouvem-se as suas vozes  

4 - em toda a extensão da terra, e as suas palavras, 

até ao fim do mundo. 

Neles pôs uma tenda para o sol, 5 - que é qual noivo 

que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a 

correr o seu caminho. 6 - A sua saída é desde uma 

extremidade dos céus, e o seu curso, até à outra 

extremidade deles; e nada se furta ao seu calor. 

7 - A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma; o 

testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos 

símplices. 8 - Os preceitos do Senhor são retos e 

alegram o coração; o mandamento do Senhor é puro 

e alumia os olhos. 9 - O temor do Senhor é limpo e 

permanece eternamente; os juízos do Senhor são 

verdadeiros e justos juntamente. 10 - Mais desejáveis 

são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino; e 

mais doces do que o mel e o licor dos favos. 

11 - Também por eles é admoestado o teu servo; e 

em os guardar há grande recompensa. 12 - Quem 

pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos 

que me são ocultos. 13 - Também da soberba guarda 

o teu servo, para que se não assenhoreie de mim; 

então, serei sincero e ficarei limpo de grande 

transgressão. 

14 - Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a 

meditação do meu coração perante a tua face, 

Senhor, rocha minha e libertador meu! 

 
 

        

   Comentando o Breve Catecismo de Westminster 

PERGUNTA 37. Quais são as bênçãos que os 
fiéis recebem de Cristo na hora da morte? R. As 
almas dos fiéis na hora da morte são aperfeiçoadas 
em santidade, e imediatamente entram na glória; e 
os corpos que continuam unidos a Cristo, 
descansam na sepultura até a ressurreição. Ref. 
Ap 14.13; Lc 23.43; At 7.55, 59; Fp 1.23; 1Ts 4.14; 
Jo 5.28-29; 14.2-3; Hb 12.22-23. Nosso 
Comentário: o ser humano é uma dicotomia, 
compõe-se de uma parte material e outra espiritual. 
Por ocasião da morte física há uma separação. A 
parte física, o corpo é depositada na sepultura para 
se desfazer em pó como determinado por Deus por 
ocasião da entrada do pecado no mundo: Tu és pó 
e em pó te tornarás (Gn 3.19). A parte espiritual, a 
alma chamada também de espirito é projetada na 
eternidade para um dos lugares determinados por 
Deus para elas - o paraíso (a presença de Deus), 
ou para um lugar afastado de Deus, o inferno, 
dependendo o destino eterno da pessoa da decisão 
que tomou em vida em relação a fé em Cristo. A 
pergunta e a resposta de nº 37 do Breve Catecismo 
tratam do destino da alma redimida, salva pelo 
poder do sangue de Cristo derramado na cruz. 
Essas almas são aperfeiçoadas em santidade e 
estão descansando no Céu. “Mas chegastes... à 
universal assembleia e igreja dos primogênitos, que 
estão inscritos nos céus, e a Deus, o Juiz de todos, 
e aos espíritos dos justos aperfeiçoados”. Hb 
12.22,23. “Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te 
de que recebeste os teus bens em tua vida, e 
Lázaro, somente males; e, agora, este é consolado, 
e tu, atormentado” Lc 16.25. O corpo do crente em 
Cristo, depositado na sepultura, mesmo desfeito no 
pó da terra, está sob a promessa de Deus de que 
quando da segunda vinda de Cristo ressuscitará 
em glória para o gozo pleno (pessoa integral) das 
beatitudes do Evangelho.  Pr. Eudes L. Cavalcanti                    


