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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  –  26/01/20   

Comentando Atos dos Apóstolos 
            A conversão de Saulo At 9.1-9; 22.4-11; 26.0-18 
Quando Estevão, o Diácono da Igreja Primitiva, foi apedrejado 

um jovem chamado Saulo de Tarso deu o seu voto favorável para 

a sua condenação. Logo após o sepultamento de Estevão, o livro 

de Atos nos fala que houve em Jerusalém uma grande 

perseguição contra a Igreja de Cristo, sendo Saulo o líder ou um 

dos seus líderes. “E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-
se, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que 
estava em Jerusalém; e todos foram dispersos pelas terras da 
Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos... E Saulo assolava a 
igreja, entrando pelas casas; e, arrastando homens e mulheres, 
os encerrava na prisão” At 8.1-3. Saulo não contente com o 

estrago feito por ele e correligionários contra a Igreja em 

Jerusalém, pediu autorização ao Sinédrio para perseguir a Igreja 

do Senhor em Damasco, capital da Síria. “E Saulo, respirando 
ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-
se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as 
sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, 
quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém” 

At 9.1,2. Na estrada para Damasco, Saulo teve uma experiência 

com Deus que mudou totalmente a sua vida, transformando-o 

num novo homem e ministro do Evangelho de Cristo. “... 
chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um 
resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que 
lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem 
és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. 
Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e 
atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: 
Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém 
fazer”. At 9.3-6. Com a visão que teve de Cristo, Saulo ficou 

momentaneamente cego e foi levado a Damasco onde ficou três 

dias sem comer nem beber.  Olhando para a conversão de Saulo 

podemos observar uma manifestação maravilhosa da graça de 

Deus.  Saulo não tinha nenhum interesse em Cristo nem no seu 

Evangelho, muito pelo contrário, Saulo odiava a Cristo, mas ele 

era um dos escolhidos por Deus na eternidade e Deus tinha, além 

do propósito salvífico, outro proposito na vida de Saulo, que era 

dele ser apóstolos entre os gentios.   Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

                                         

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/Makobi  

Ter – Bruno  
                           

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 

 

 
                        
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (JAN/FEV) 

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 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. 
Parabenizamos a todos os aniversariantes de Janeiro. 
Que Deus os abençoe sempre e lhes conceda muitos 

anos de vida com saúde. 
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.  
“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 
 
 

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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

processo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

LEITURA BÍBLICA – Sl 33 
 

O júbilo do crente na contemplação das obras de Deus 

 

1 - Regozijai-vos no Senhor, vós, justos, pois aos retos 

convém o louvor. 2 - Louvai ao Senhor com harpa, cantai 

a ele com saltério de dez cordas. 3 - Cantai-lhe um 

cântico novo; tocai bem e com júbilo. 4 - Porque a 

palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. 

5 - Ele ama a justiça e o juízo; a terra está cheia da 

bondade do Senhor. 

6 - Pela palavra do Senhor foram feitos os céus; e todo o 

exército deles, pelo espírito da sua boca. 7 - Ele ajunta as 

águas do mar como num montão; põe os abismos em 

tesouros. 8 - Tema toda a terra ao Senhor; temam-no 

todos os moradores do mundo. 9 - Porque falou, e tudo 

se fez; mandou, e logo tudo apareceu. 

10 - O Senhor desfaz o conselho das nações; quebranta os 

intentos dos povos. 11 - O conselho do Senhor permanece 

para sempre; os intentos do seu coração, de geração em 

geração. 12 - Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o 

Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. 

13 - O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os 

filhos dos homens; 14 - da sua morada contempla todos 

os moradores da terra. 15 - Ele é que forma o coração de 

todos eles, que contempla todas as suas obras. 16 - Não 

há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem 

o homem valente se livra pela muita força. 17 - O cavalo 

é vão para a segurança; não livra ninguém com a sua 

grande força. 

18 - Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o 

temem, sobre os que esperam na sua misericórdia,  

19 - para livrar a sua alma da morte e para os conservar 

vivos na fome. 

20 - A nossa alma espera no Senhor; ele é o nosso auxílio 

e o nosso escudo. 21 - Pois nele se alegra o nosso 

coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. 

22 - Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em 

ti esperamos. 
 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

Comentando o Breve Catecismo de Westminster 
Pergunta 40. Qual a necessidade de o 
Mediador ser Deus e homem em uma só 
pessoa? R. Era necessário que o Mediador, que 
havia de reconciliar o homem com Deus, fosse 
Deus e homem e isto em uma só pessoa, para 
que as obras próprias de cada natureza 
fossem aceitas por Deus a nosso favor e que 
nós confiássemos nelas como as obras da 
pessoa inteira. Mat. 1:21, 23 e 3:17; 1 Ped. 2:6. 
Nosso Comentário: no estudo da Cristologia 
vemos que a pessoa de Cristo tem duas 
naturezas, uma divina e outra humana, 
unidas hispotaticamente, isto é, as naturezas 
estão unidas numa só pessoa, sem a perda de 
suas propriedades peculiares. Por isso é dito 
que Jesus é Deus e Homem ao mesmo tempo. 
Os atos praticados por Cristo aqui enquanto 
esteve conosco foram atos pessoais onde, ora 
a natureza divina era evidenciada, ora a 
natureza humana. No que se refere ao 
programa redentor, onde se exigia que o 
sangue fizesse expiação pela alma, era 
imprescindível que o Logos Divino, o Deus 
Filho encarnasse e viesse a este mundo para a 
realizar a obra redentora, ou seja, morrer em 
lugar e em favor dos pecadores, visando o 
perdão dos pecados e a reconciliação do 
pecador 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. O 
Filho de Deus ao assumir uma natureza 
humana, o habilitou a morrer na cruz em 
favor dos pecadores. “Mas este (Cristo), 
havendo oferecido um único sacrifício pelos 
pecados, está assentado para sempre à destra 
de Deus, ...  Porque, com uma só oblação, 
aperfeiçoou para sempre os que são 
santificados” Hb 10.12-14.                                                                                        
Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

NOTICIAS DA SECRETARIA DE MISSÕES: No dia 
17/01, à noite, foi realizada uma reunião promovida pela 
diretoria da Secretaria de Missões, que contou com a 
presença do Pr. Eudes, dos líderes dos vários de 
departamentos da Igreja e dos dirigentes das 
congregações. A SEMI apresentou as principais 
atividades relacionadas a missões, presentes no 
calendário da Igreja para 2020. Foi abordada a 
necessidade de fomentar uma cultura missionária na 
Igreja, com a participação de todos os departamentos e 
ministérios. A reunião foi bastante participativa. Os 
líderes se comprometeram a se engajar na obra 
missionária e a motivar seus liderados a fazerem o 
mesmo. Dc. Bruno (Vice-Diretor SEMI) 
CULTO DO LAR: na próxima sexta-feira teremos o 
primeiro culto do lar deste novo ano, que será realizado 
na residência do Presbítero Jubilado Adelson Alexandre. 
Convidamos a todos da Igreja a se fazer presente. 
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.  
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: “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 “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!  


