
 

 

8 

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  –  22/03/20   

 Comentando Atos dos Apóstolos 
                     Pedro tem uma visão (At 10.9-16)  
No texto anterior, vimos que Deus graciosamente mandara 
um anjo ao centurião Cornélio para informar-lhe que as suas 
orações e esmolas eram conhecidas do Céu, e que 
mandasse chamar o apóstolo Pedro que lhe pregaria o 
Evangelho, que salvaria a sua alma. No dia seguinte, Deus 
dera uma visão espiritual a Pedro em Jope quando ele 
estava orando. “então, viu o céu aberto e descendo um 
objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado 
à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de 
quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se 
uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro! Mata e 
come” At 10.11-13. Na visão veio a ordem para que Pedro 
matasse e comesse aqueles animais considerados imundos 
pela lei cerimonial judaica. Pedro como judeu que era 
protestou de imediato: “Mas Pedro replicou: De modo 
nenhum, Senhor! Porque jamais comi coisa alguma comum 
e imunda” At 10.14. Pela segunda e terceira vez a ordem 
divina foi dada e depois o lençol com os animais nele foi 
recolhido ao Céu, após as poderosas palavras de Deus: “Ao 
que Deus purificou não consideres comum”. Lembrando ao 
leitor que se tratava de uma visão. Com essa visão, Deus 
estava preparando o apóstolo Pedro sobre a inclusão dos 
gentios no programa redentor, assim como os judeus 
estavam incluídos. Certamente isso foi feito porque a Igreja, 
que começara num contexto israelita, pensava que a graça 
salvífica de Deus seria privativa ao povo judeu. Os gentios 
que eram considerados pelos judeus como imundos 
estavam também destinados a serem, juntos com eles, o 
povo de Deus na nova dispensação. Mais tarde Pedro teve 
de explicar perante a igreja em Jerusalém esse propósito de 
Deus, devido um grupo dentro dela o ter arguido sobre a 
entrada dele na casa de um homem pecador e de ter 

comido com ele.  (At 11.1-18).      Pr. Eudes L. Cavalcanti 

                                         

ESCALA DE OBREIROS (MARÇO) 
                   PÚLPITO IGREJA SEDE 

22 – Pr. Eudes; 29 – Pr. Samuel 
                          CULTO DEVOCIONAL 
                                 (Suspenso) 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
24 - Sem. Altino; 31 – Pr. Samuel 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

25 – Marlene Soares 
CULTO DA MOCIDADE (SÁBADO) 

                            (Suspenso) 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

25 – Sérgio Sebastião 
CONG. ROTA DO SOL (DOM)m  
22 – Pr. Waldemar; 29 – Pb. Silas 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
22 – Pr. Jedaías; 29 – Pb. Saul 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
22 – Pb. Fco. Martins; 29 – Pr. Jedaías  

ESCALA DE CONJUNTOS 
22 – Bandinha/Coral  

29 – Getsêmani/Ebenézer/Q. Renovação 
ESCALA DE DIÁCONO 
Hoje – Makobi/Marconi 
Ter – Dc. Murilo Pedro 

Servi ao Senhor com alegria. 
 

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”.     
 
 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 

 

 
                        
           CALENDÁRIO DE EVENTOS (ABR/MAI) 
04/04–Palestra para Casais; 09-12– Congresso 
Regional DNAEC; 10–Manhã de Jejum e Oração; 18–
Culto Evangelístico; 19 – Aniv. Conj. Ebenézer; 24 
Culto no Lar; 25 – Intercâmbio IEC/IYN; 25 – Sabadão 
com Cristo - Pq Arruda Câmara. 01/05 – Dia do Jovem 
Congregacional; 08, 15, 22, 29 – Mês do Lar; 09 – 
Intercâmbio DMOC; 10 – Dia das Mães; 24 – Dia da 
Missionária Congregacional; 30 – Intercâmbio DHEC.  
                 ANIVERSARIANTES DE MARÇO 
01-Marizete Florenço, 03-Matheus da Silva, 04-
Ederaldo José (E. Sátiro), 04-Amanda Saionara, 05-
Daniel Rocha (filho/Amanda), 05-João Pedro (neto 
Josefa Porfírio), 05-Mª Nasaré de Sousa, 05-Clécia 
Batista (E. Sátiro), 06-Sem. Altino Camilo, 07-Isa 
Nery, 07-Pb. José Diniz, 08-Luma Gabriele, 08-Márcia 
Firmino, 08-Dc. Sérgio Sebastião, 09-Marcelo de 
Medeiros, 09-Analice dos Santos, 09-Vanda L. 
Cavalcanti (E. Sátiro), 09 Darlene Monteiro, 09-
Marcos Victor, 10-Normandelha de Souza (R. do Sol), 
10-Pb. Emanuel Felinto, 11-Ailza de Alcântara, 12-
Beatriz Porfírio (neta Josefa Porfírio), 13-Sione Gomes 
15-Marluce Gomes, 15-Lígia Keila, 15-Sérgio Soares, 
19-Tiago Antônio, 20-Aneilde Silvestre, 20-Miss. 
Liliane Liger, 20-Mª Walkiria, 20-Pb. Silas Luiz, 20-Pb. 
Francisco de Assis (J. Américo), 21-Levi Ancelmo, 23-
Rosilene da Silva, 27-Elias Kennedy, 27-Lúcia Diniz, 
27-Pedro Henrique (neto de Célia), 27-Jonatas Lima 
(filho/Liliane), 28-Sandro Rikelce (E. Sátiro), 29-
Renata Araújo e 30-Marina Rocha (filha/Amanda). 

                  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 Jovens (Templo/Residências) 

 
 

“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 – SALMO 119.17-32 

       A excelência da lei do Senhor e a felicidade       
                   daquele que a observa 
                                         Zain 
49 - Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na 
qual me fizeste esperar. 50 - Isto é a minha 
consolação na minha angústia, porque a tua 
palavra me vivificou. 51 - Os soberbos zombaram 
grandemente de mim; apesar disso, não me 
desviei da tua lei. 52 - Lembrei-me dos teus juízos 
antiquíssimos, ó Senhor, e, assim, me consolei. 
53 - Grande indignação se apoderou de mim, por 
causa dos ímpios que abandonam a tua lei. 54 - 
Os teus estatutos têm sido os meus cânticos no 
lugar das minhas peregrinações. 55 - De noite, 
me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a 
tua lei. 56 - Isto fiz eu, porque guardei os teus 
mandamentos. 
                                  Hete 
57 - O Senhor é a minha porção; eu disse que 
observaria as tuas palavras. 58 - Implorei deveras 
o teu favor de todo o meu coração; tem piedade 
de mim, segundo a tua palavra. 59 - Considerei os 
meus caminhos e voltei os meus pés para os teus 
testemunhos. 60 - Apressei-me e não me detive a 
observar os teus mandamentos. 61 - Bandos de 
ímpios me despojaram; apesar disso, eu não me 
esqueci da tua lei. 62 - À meia-noite, me 
levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. 
63 - Companheiro sou de todos os que te temem 
e dos que guardam os teus preceitos. 64 - A terra, 
ó Senhor, está cheia da tua benignidade; ensina-

me os teus estatutos.    ####### 

    Zain e Hete são letras do alfabeto hebraico.         

 Comentando o Breve Catecismo  
de Westminster  

PERGUNTA 42. Em que se resumem os dez 
mandamentos? R. Os dez mandamentos se 
resumem em amar ao Senhor nosso Deus de todo 
o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas 
as nossas forças e de todo o nosso entendimento; 
e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ref. Mt 
22-37-40. Nosso Comentário: Já dissemos que os 
quatro primeiros mandamentos do Decálogo 
disciplinam o nosso relacionamento com Deus e os 
seis seguintes o nosso relacionamento com o 
nosso semelhante. Dissemos também que o 
Senhor Jesus Cristo resumiu o Decálogo em dois 
mandamentos, sendo o primeiro amar a Deus 
sobre todas as coisas e ao próximo como a si 
mesmo, conforme os evangelhos sinóticos 
(Mateus, Marcos e Lucas). Lembrando que o Deus 
revelado na Bíblia Sagrada é um ser pessoal, tendo 
vontade, inteligência e emoções, sendo que com 
essa última característica Ele ama, pois Ele é amor.  
A Bíblia está recheada de textos no Antigo e no 
Novo Testamento, que dizem que Deus é um Deus 
amoroso, mas diz também que Ele espera que as 
suas criaturas morais retribuam a esse amor. Tem 
até mandamentos nessa direção, tanto no Antigo 
como no Novo Testamento.  (Dt 6.5; 11.13;...; Mt 
22.37,38; Mc 12.29,30; Lc 10.27,28;...). O Senhor 
Jesus disse que amar a Deus sobre todas as 
coisas é o primeiro mandamento da Lei divina. 
Disse também que o segundo semelhante ao 
primeiro, é amar ao próximo como a si mesmo. Os 
seres humanos, independente de raça, cor e sexo,  
foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Já 
que é um mandamento, uma ordem de Deus que 
nós seres humanos amemos o nosso semelhante, 
procuremos tratá-los com hombridade e respeito e 
procuremos ajudá-los em suas necessidades, 
inclusive pregando-lhes o Evangelho. Pr. Eudes                        

 

                         ARTIGO GOSPEL+ 

       Escritor cristão afirma que coronavírus “é um mero 
              tremor  comparado ao que está por vir” 

 
 
A pandemia de coronavírus é uma ótima oportunidade para 

que as pessoas que já conhecem a mensagem bíblica reflitam 

sobre o dia em que o juízo divino for aplicado, pois ações 

governamentais ou prevenções de higiene não terão efeito 

algum. Essa é a mensagem que o apresentador de rádio e 

escritor cristão Michael Brown transmitiu em seu artigo mais 

recente. “O coronavírus está causando transtornos em todo o 

mundo. Países inteiros estão sendo colocados em 

quarentena. Eventos esportivos estão sendo cancelados 

maciçamente. As escolas estão sendo fechadas. Os mercados 

de ações estão entrando em colapso. Mas este é um mero 

tremor comparado ao que está por vir. Um dia a terra inteira 

será abalada”, escreveu Brown. O escritor e radialista destaca 

que o autor do livro de Hebreus destacou que Deus garante 

que haverá momentos ainda mais sombrios. “Mais uma vez 
sacudirei não só a terra, mas também os céus’. As palavras 
‘mais uma vez’ indicam a remoção do que pode ser abalado – 
isto é, das coisas criadas – para que o que não pode ser 
abalado possa permanecer”, pontuou. “Tudo será abalado 

nesse dia. Foi assim que Jesus descreveu: ‘Haverá sinais no 
sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão 
angustiadas e perplexas com o rugido e agitação do mar. As 
pessoas desmaiam de terror, apreensivas com o que está por 
vir no mundo, pois os corpos celestes serão abalados’ (Lucas 

21: 25-26)”, acrescentou Michael Brown. Ao final, o escritor 

aconselha a entregar o futuro ao Senhor: “É verdade que 

o coronavírus levou muitas vidas até agora, e toda vida é 

preciosa. E é verdade que muitas outras vidas poderiam ser 

perdidas, junto com o sofrimento real de centenas de milhões 

devido a crises econômicas. Mas este é apenas um pequeno 

sinal no radar comparado ao que está por vir. Agora seria um 

bom momento para nós, como povo santo de Deus, aprender 

a confiar n’Ele no meio da crise, colocando profundamente 

nossas raízes espirituais”.         Gospel+ 

https://noticias.gospelmais.com.br/tag/covid-19

