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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  –  23/02/20   

Comentando Atos dos Apóstolos 
                        A igreja cresce (At 9.31) 
“A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e 
Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, 
e, no conforto do Espírito Santo, crescia em número”. 
Depois de relatar a fuga de Saulo de Jerusalém, devido a 
oposição dos helenistas e da decisão que tomaram de 
matá-lo, o escritor de Atos nos revela a maneira como 
viviam as igrejas locais espalhadas em Israel na época. 
Essas igrejas viviam em paz, eram edificadas, se 
multiplicavam e andavam no temor e na consolação do 
Espirito Santo. Essas características eram prova evidente 
de que Deus fizera até então e continuava fazendo uma 
grande obra na terra de Israel, que na época era dividida em 
três províncias: Judéia, Samaria e Galiléia. Deus estava 
abençoando com a verdade do Evangelho aquelas regiões 
graças ao trabalho apostólico e certamente através de 
outros irmãos impulsionados pelo Espirito de Deus como 
por exemplo Felipe, o Diácono Evangelista (At 8.1-40). 
Quando é dito que as igrejas tinham paz podemos pensar 
que cessara a perseguição contra elas, até porque o grande 
perseguidor agora era um cristão atuante. A edificação era 
motivada pela pregação genuína da Palavra de Deus que, 
quando pregada na sua pureza, alcança três áreas: 
conforta, edifica e exorta (1 Co 14.3.). O temor do Senhor 
enchia o coração das Igrejas sinal claro da presença de 
Deus no meio delas através do Seu Espirito (Mt 18.20; 2 Co 
6.16; ...). O consolo dado por Deus aquelas comunidades, 
quando nos momentos de aflição, era produzido pelo 
Espirito Santo que tomava conta das igrejas. Lembrando 
que o Espirito Santo é o consolador por excelência (Jo 
14.16,26). Outra informação importante é que as igrejas se 
multiplicavam, graça ao cumprimento do Ide de Cristo e o 
poder do Espirito usando os crentes na pregação do 

Evangelho.                        Pr. Eudes L. Cavalcanti 

                                         

ESCALA DE OBREIROS (MARÇO) 
                   PÚLPITO IGREJA SEDE 

01 - Pr. Walter; 08 – Pr. Eudes; 15 – Pr. Walter;  
22 – Pr. Eudes; 29 – Pr. Samuel 

                       CULTO DEVOCIONAL 
01 – Ev. Davi; 08 – Pb. Demétryo; 15 – Dc. Josias;  

22 – Dc. Bruno; 29 – Fca. Angelita 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
03 – Pr. Eudes; 10 – Fca. Angelita;  

17 – Dc. Josias; 24 - Sem. Altino; 31 – Pr. Samuel 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

04 – Dc. Euclides; 11 – Dc. Sérgio Sebastião;  
18 – Fca. Angelita; 25 – Marlene Soares 

CULTO DA MOCIDADE (SÁBADO) 
07 – Pb. Fabiano; 21 – Pr. Jedaías  

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
04,11 – Bosco; 18,25 – Sérgio Sebastião 

CONG. ROTA DO SOL (DOM)m  
01 - Pr. Waldemar; 08 – Pr. Jedaías; 15 – Pb. Emanuel; 

22 – Pr. Waldemar; 29 – Pb. Silas 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

01 - Pr. Jedaías; 08 – Pb. Saul; 15 – Esdras Guimarães; 
22 – Pr. Jedaías; 29 – Pb. Saul 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
01 - Pr. Samuel; 08 – Sem. Altino; 15 – Pr. Jedaías;  

22 – Pb. Fco. Martins; 29 – Pr. Jedaías  
ESCALA DE CONJUNTOS 

01 – Getsêmani/Coral   
08 – Getsêmani/Ebenézer  

15 – Getsêmani/Ebenézer/Mocidade  
22 – Bandinha/Coral  

29 – Getsêmani/Ebenézer/Q. Renovação 
ESCALA DE DIÁCONO 
Hoje – Ednaldo/Marconi 

Seg – Sérgio Sebastião/Euclides 

Servi ao Senhor com alegria.  

                        

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 

 

 
                        
         CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR/ABR) 
06/03 – Curso Capacitação Evangelística (I); 07 – Culto 
do Amigo; 07 (Tarde) – Chá de Fraldas (Merilin); 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 
Cong. Ernani Sátiro. 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.   
              ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 
03-Pedro Henrique (filho de Danilo), 04-Pb. Genison 
Gomes, 06-Cleonice Fernandes, 08-Cilene de Oliveira, 
09-Henery Lopes, 09 – Andevy Kauã (sobrinho de 
Aneilde), 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. 
MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos pelas famílias, pela 
nossa Igreja, pelos enfermos, pela salvação das almas 
perdidas, pela nossa Pátria, pela ALIANÇA, etc. “Orando 
em todo o tempo com toda a oração e súplica no 
Espirito, e vigiando nisto com toda a perseverança e 
súplica por todos os santos”. Ef 6.18. 

NOTICIAS DO RETIRO ESPIRITUAL: 
Teremos almoço no domingo e na segunda-feira. R$ 
8,00 por participante. É possível o fornecimento de 

quentinhas, mas só depois que houver o atendimento 
dos que forem almoçar na Igreja. Prestigiem! 

 

 

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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RETIRO ESPIRITUAL – 23 e 24/02 
(Dependências da Igreja) 

Tema - “Relacionando-se adequadamente com os 
irmãos na fé” 

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.  
Domingo dia 23 (M) – 09.30h 
Dirigente – Dc. Josias Junior 
Preletor – Pr. Walter Moura 

Conjunto Getsêmani 
Participação Especial – Jaciara Fonte 

Domingo dia 23 (N) – 19h 
Dirigente – Pb. Fabiano 

Preletor – Pr. Samuel Santos 
Conjunto Getsêmani 
Conjunto Ebenézer 

Segunda-feira dia 24/02 – (M) – 09.30h 
Dirigente – Dc. José Bruno 

Preletor – Sem. Altino Camilo 
Conjunto Getsêmani 

Participação Especial – Josenildo Silva 
Segunda-Feira dia 24 (N) – 19h 

Dirigente – Pb. Demétryo  
Preletor - Pr. Jedaías 
Conjunto Getsêmani 
Conjunto Ebenézer 

Terça-feira (26/02) 
Grande Culto de Oração e Estudo Bíblico 

09.30h às 11h 
 

 

 HINO OFICIAL DO RETIRO ESPIRITUAL  
 III IEC/JPA 

 
A EXCELÊNCIA DO AMOR  S.H. 433 

1 – Qual o adorno desta vida? É o amor, é o 
amor. Alegria é concedida pelo amor, pelo 
amor. É benigno, é paciente, Não se torna 

maldizente    
(2x) Este meigo amor. 

2 – Com suspeitas não se alcança vero amor, 
vero amor. Onde houver desconfiança, ai do 
amor! Ai do amor! Pois mostremos lealdade; 

Muita vez a falsidade  
(2x). Murcha e mata o amor. 

3 – Mesmo quando for custoso, nutre amor, 
nutre amor. Ao irado e furioso mostra amor, 
mostra amor. Não te dês por insultado, Mas 

responde com agrado:  
(2x). Vence pelo amor.  

4 – Não te irrites, mas tolera com amor, com 
amor. Tudo sofre, tudo espera pelo amor, pelo 
amor. Sentimentos orgulhosos Não convém a 

criminosos  
(2x) salvos pelo amor.  

5 – Ó Cristão, ao teu vizinho mostra amor, 
mostra amor. O valor não é mesquinho deste 
amor, deste amor. O supremo Deus nos ama; 

Cristo para o céu nos chama  
(2x) onde reina o amor!  

                                        Sarah P Kalley 

 

Retiro Espiritual 
1) Uma Oportunidade para adorarmos a Deus                               

- Sl 95.6 
2) Uma oportunidade para ouvirmos a voz de Deus    

- Sl 29.3-9 
3) Uma oportunidade para recebermos as bênçãos 

de Deus -  Pv 10.22 
4) Uma oportunidade para sermos bênçãos nas 

mãos de Deus - Gn 12.2 
5) Uma oportunidade para nos confraternizarmos 

na presença de Deus - Sl 133.1-3 
 

Comentando o Breve Catecismo de Westminster 
Pergunta 44. Como exerce Cristo as funções de sacerdote? R. 

Cristo exerce as funções de sacerdote oferecendo-se a si 

mesmo uma vez em sacrifício sem mácula, a Deus, para ser a 

reconciliação pelos pecados do seu povo e fazendo contínua 

intercessão por ele. Ref. Hb. 9:14, 28, e 2:17, e 7:35. Nosso 

Comentário: Prosseguindo no estudo dos ofícios de Cristo, 

depois de tê-lo visto como profeta agora o veremos como 

sacerdote. Quando da organização do Israel, no Sinai, por 

Moisés sob a orientação divina, foi instituído o sacerdócio 

para oficiar no Tabernáculo. Deus escolhera a família de 

Arão, irmão de Moisés, da tribo de Levi para o sacerdócio. 

Arão e seus quatro filhos foram consagrados para esse oficio. 

Com a encarnação do Filho de Deus e a sua unção pelo 

Espirito Santo (Mt 3.16) começou um sacerdócio através de 

Cristo, que cumpriu toda a Lei fazendo com que o sacerdócio 

levítico caducasse, e em seu lugar se levantasse outro 

sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, cumprindo-

se assim a palavra profética do Sl 110.4, que diz: “O Senhor 
jurou e não se arrependerá: Tu és sacerdote para sempre, 
segundo a ordem de Melquisedeque”. (Veja Hb 7.17,21,22). No 

Antigo Testamento, o sacerdote representava o povo diante de 

Deus. Era o papel inverso do profeta que representava Deus 

diante do povo. O sacerdote oferecia sacrifício e intercedia 

pelo povo de Deus. Cristo como Sumo Sacerdote, ofereceu-se a 

Si mesmo em sacrifício na cruz pela sua igreja, aplacando a 

ira divina contra o pecado e a reconciliando com Deus. “E 
tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo 
por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, 
Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não 
lhes imputando os seus pecados, ...” 2 Co 5.18,19. À direita de 

Deus, Cristo exerce a segunda faceta do seu sacerdócio que é 

interceder pela igreja. “Quem os condenará? Pois é Cristo 
quem morreu ou, antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o 
qual está à direita de Deus, e também intercede por nós” Rm 

8.34. (Veja ainda Hb 10.12). Em Hb 4.14-16 encontramos que 

Cristo é capaz de condoer-se do seu povo, porque passou pelas 

mesmas agruras que ele passa, mas não sucumbindo à 

tentação. No texto de 1 Jo 2.1,2, o apóstolo João revelou que 

nós temos um advogado no Céu junto ao Pai. “Meus filhinhos, 
estas coisas vos escrevo para que não pequeis; e, se alguém 
pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o 
Justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados e não 
somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo”. 

Graças a poderosa intercessão de Cristo a Igreja se mantém de 

pé, firme para a glória de Deus.     Pr. Eudes L. Cavalcanti                                 
 


