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            BOLETIM DOMINICAL  –  19/01/20   

Comentando Atos dos Apóstolos 
                     Filipe e o Eunuco (At 8.26-40) 
No texto em apreço, encontramos o Evangelista Filipe 
sendo orientado por um anjo do Senhor a deixar a obra que 
estava fazendo na cidade de Samaria, onde houvera uma 
poderosa manifestação do Espirito Santo salvando vidas e 
operando grandes sinais entre o povo. “E o anjo do Senhor 
falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do 
Sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que 
está deserto”. At 8.26. O relato seguinte nos diz que Filipe 
obedientemente a voz de Deus saiu de Samaria para a 
beira de uma estrada na descida de Jerusalém para Gaza, 
que estava deserta. Em dado momento, Filipe observou que 
vinha um cortejo de um alto dignitário do reino da Etiópia. 
Esse etíope, provavelmente um prosélito (um gentio 
convertido ao judaísmo), vinha de Jerusalém onde tinha ido 
adorar a Deus e voltara para a sua terra, e vinha lendo o 
profeta Isaías. O Espirito de Deus falou a Filipe que se 
aproximasse daquela carruagem onde o tesoureiro de 
Candace, rainha dos etíopes estava. Filipe perguntou a ele 
se estava entendendo o que estava lendo. O eunuco pediu 
o auxílio de Filipe e ele lhe explicou o significado do texto de 
Isaías (Is 53.7,8), aplicando-o a Cristo e a Sua obra. Em 
dado momento o eunuco mandou parar a carruagem e 
perguntou a Filipe: “eis aqui agua que me impede de ser 
batizado?”. Filipe disse que o batismo era licito desde que 
ele cresse em Cristo de coração, e ele respondeu: “Creio 
que Jesus Cristo é o Filho de Deus”. Depois da profissão de 
fé do eunuco, Filipe o batizou, e após o batismo eles se 
despediram e o eunuco seguiu feliz o seu caminho de volta 
para a África, pois tivera um encontro com Cristo. O texto 
sagrado termina dizendo que Filipe foi arrebatado pelo 
Espirito Santo e achou-se miraculosamente em Azoto, e dali 
foi evangelizando as cidades em direção de Cesaréia, onde 

se estabeleceu.               Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

                                         

ESCALA DE OBREIROS (JANEIRO) 
            PÚLPITO IGREJA SEDE 

19 – Pr. Walter; 26 – Pb. Emerson 

             CULTO DEVOCIONAL 
19 – Laércia; 26 – Pb. Demétryo 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

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

CULTO DA HORA NONA (QUA) 

22 - Dc. Sérgio; 29 – Dc. Euclides 
ESCALA DIÁC. HORA NONA 

(QUA) 
22,29 - Bosco 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
19 – Dc. Bonifácio;  

26 - Pb. Emanuel 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

19 – Pr. Jedaías; 26 - Pb. Silas  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

19 – Pb. Francisco; 26 - Dc. Nivaldo  
ESCALA DLOV (SEDE) 

19 – Bandinha/Q. Renovação 
26 - Getsêmani/Ebenézer 
ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje: Marconi/Ednaldo  

Ter – Makobi  
Sede fervorosos no espírito 

servindo ao Senhor.  
 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 
 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
     

 
 
 
 
 
 

 

 
                            

         

           CALENDÁRIO DE EVENTOS  

                         (JAN/FEV) 
25 – Intercâmbio DHEC; 31 – Culto 
no Lar (Residência Pb. Adelson). 

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. 
 

     ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 
05-Dc. Nivaldo Batista, 06-Jader 

Porfírio, 07-Saullo Rikelce (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., 18 – Elda 

Lopes  (E. Sátiro), 19-Sara Mizraim, 
25-Alcides Gomes, 25-Risolene 

Fernandes, 26-Jaciara Araújo, 27-
Valdilene Régis, 29-Mª Joselene 
Avelino.  

Parabenizamos a todos os 
aniversariantes de Janeiro. Que Deus 

os abençoe sempre e lhes conceda 
muitos anos de vida com saúde. 
 

 

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 30 

A ira de Deus dura um momento só, mas 

        a sua benignidade é eterna 

 1 - Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me 

exaltaste; e não fizeste com que meus 

inimigos se alegrassem sobre mim. 2 - 

Senhor, meu Deus, clamei a ti, e tu me 

saraste. 3 - Senhor, fizeste subir a 

minha alma da sepultura; conservaste-

me a vida para que não descesse ao 

abismo. 

4 - Cantai ao Senhor, vós que sois seus 

santos, e celebrai a memória da sua 

santidade. 

5 - Porque a sua ira dura só um 

momento; no seu favor está a vida; o 

choro pode durar uma noite, mas a 

alegria vem pela manhã. 6 - Eu dizia na 

minha prosperidade: Não vacilarei 

jamais. 7 - Tu, Senhor, pelo teu favor 

fizeste forte a minha montanha; tu 

encobriste o teu rosto, e fiquei 

perturbado. 8 - A ti, Senhor, clamei, e ao 

Senhor supliquei. 9 - Que proveito há no 

meu sangue, quando desço à cova? 

Porventura, te louvará o pó? Anunciará 

ele a tua verdade? 10 - Ouve, Senhor, e 

tem piedade de mim; Senhor, sê o meu 

auxílio. 

11 - Tornaste o meu pranto em folguedo; 

tiraste o meu cilício e me cingiste de 

alegria; 12 - para que a minha glória te 

cante louvores e não se cale; Senhor, 

Deus meu, eu te louvarei para sempre. 

 

Comentando o Breve Catecismo de Westminster 
PERGUNTA 39. Qual é o dever que Deus exige do 
homem? R. O dever que Deus exige do homem é 
obediência à sua vontade revelada. Ref. Mq 6.8; Lc 
10.27-28; Gn 17.1. Nosso Comentário: Deus 
graciosamente se revelou as suas criaturas morais 
através da natureza e, especialmente, através das 
Sagradas Escrituras judaico-cristã. Através da Bíblia 
Sagrada, Deus revelou o Seu ser, o Seu caráter, os 
Seus atributos e sobretudo a Sua vontade para o ser 
humano, criado a Sua imagem e semelhança. A 
vontade de Deus foi revelada de forma progressiva. Os 
princípios são estabelecidos no Antigo Testamento e 
ratificado ou explicado, ou ampliado no Novo 
Testamento. Quando o cânon bíblico foi completado, a 
vontade de Deus foi plenamente revelada. Ao homem, 
como criatura de Deus que é, foi ordenado que se 
submetesse a vontade de Deus, que é boa, perfeita e 
agradável. (Rm 12.1,2). A vontade de Deus pode ser 
dividida em duas partes. Uma, no que concerne a 
salvação: “Porquanto a vontade daquele que me enviou 
é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha 
a vida eterna; e eu o ressuscitarei no último Dia” Jo 
6.40. A outra faceta da vontade de Deus é a que diz 
respeito ao padrão moral estabelecido por Ele para o 
viver do ser humano, especialmente do cristão. 
“Somente deveis portar-vos dignamente conforme o 
evangelho de Cristo...,” Fp 1.27. É bom esclarecer que 
a vontade de Deus para o cristão, ou o padrão moral 
determinado por Ele, é válido para todas as criaturas, e 
todos serão julgados no último dia por esse padrão. 
“Mas Deus, não tendo em conta os tempos da 
ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo 
lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado 
um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por 
meio do varão que destinou; e disso deu certeza a 
todos, ressuscitando-o dos mortos. At 17.30,31. No 
juízo final o código penal no qual o Supremo Juiz 
baseará a sentença de cada pessoa é a Sua vontade 
revelada nas Escrituras, ou seja, as obras das pessoas 
serão medidas pelo código de ética estabelecido por 

Deus em Sua Palavra.    Pr. Eudes Lopes. Cavalcanti 

CULTO NOS LARES: na programação da SEMI do 
Calendário de Eventos da Igreja para 2020 está 
previsto, todos os meses, um culto num lar.  O de 
Janeiro será realizado no dia 31/01 (sexta-feira) na 
casa do Pb. Adelson Alexandre. Prestigiem! 
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.  
DIA DO SENHOR: Lembramos ainda aos irmãos que o 
Domingo é o Dia do Senhor, dia de descanso e 
adoração e a sua observância é um mandamento da 
lei divina. Portanto, obedeçamos a Deus e tragamos as 
nossas famílias para juntos crescermos na graça e no 
conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo através 
do aprendizado de Sua Palavra. 
ESCOLA BÍBLIA DOMINICAL: lembramos aos irmãos, 
especialmente aos que têm filhos menores, a 
necessidade de frequentarem assiduamente a Escola 
Bíblica Dominical de nossa Igreja. Temos classes para 
todas as faixas etárias e professores capacitados por 
Deus para o ministério do ensino.  
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, especialmente nessa área.  
CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO: 
lembramos a todos o nosso abençoado e abençoador 
culto de oração e estudo bíblico nas terças-feiras, das 
19.30h as 21h. Temos um bom grupo subindo a casa 
do Senhor nesse dia, mas falta você. Considere isso. 
MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos pelas famílias, pela 
nossa Igreja, pelos enfermos, pela salvação das almas 
perdidas, pela nossa Pátria, pela ALIANÇA, etc.   
          


