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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  –  29/03/20   

 Comentando Atos dos Apóstolos 
    Os enviados de Cornélio chegam a Jope (At 10.17-22)  
Nessa seção vemos que Pedro, perplexo 
com a visão que tivera, com o seu 
significado, recebeu a visita de dois 
homens enviados pelo centurião Cornélio 
a mando de Deus. Nesse interim, o Espírito 
Santo falou aos ouvidos de Pedro que os 
homens que estava a sua porta tinham 
sido enviados por Ele. “Enquanto 
meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe 
o Espírito: Estão aí dois homens que te 
procuram; levanta-te, pois, desce e vai 
com eles, nada duvidando; porque eu os 
enviei” At 10.19,20. Pedro esclarecido por 
Deus sobre o que estava acontecendo 
recebeu os homens, que lhe informaram o 
que tinha acontecido com Cornélio alguns 
dias antes: “Então, disseram: O centurião 
Cornélio, homem reto e temente a Deus e 
tendo bom testemunho de toda a nação 
judaica, foi instruído por um santo anjo 
para chamar-te a sua casa e ouvir as tuas 
palavras” At 10.22. Observando o 
desenrolar do assunto, podemos perceber 
que Deus estava dando curso ao seu 
programa redentor no que se refere a 
Cornélio e família, bem como aos seus 
amigos íntimos convidados para a reunião 
que aconteceria em sua casa com a 
presença de Pedro.       Pr. Eudes L. Cavalcanti 

                                         

ESCALA DE OBREIROS (ABRIL) 
                   PÚLPITO IGREJA SEDE 

05 – Pr. Eudes; 12 – Pr. Walter;  
19 - Pr. Eudes; 26 – Pr. Walter 

                          CULTO DEVOCIONAL 
  05 – Dc. Marçal; 12 – Pb. Demétrio;  
19 – Dc. Bruno; 26 – Pb. Fco. Martins 

            ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
07 – Pb. Carlos Alberto; 14 – Fca. Angelita;  

21 -  - Dc. Josias; 28 – Pr. Jedaías 
CULTO DA MOCIDADE (SÁBADO) 

              11 – Pr. Jedaías; 25 – Pb. Fabiano 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

08 – Pr. Samuel; 15 - Marlene Soares;  
22 – Fca. Angelita; 29 – Pr. Samuel 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

08,22 – Sérgio Sebastião; Bosco – 15,29 
CONG. ROTA DO SOL (DOM)  

05 – Pr. Waldemar; 12 – Pr. Jedaías;  
19 – Pb. Silas; 26 – Pr. Waldemar 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
05 – Pr. Jedaías; 12 – Pb. Saul;  

19 – Bel. Teol. Esdras; 26 – Pb. Emanuel 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

05 – Pr. Walter; 12 – Pb. C.Alberto;  
19 – Pr. Jedaías; 26 – Pb. Francisco 

ESCALA DE CONJUNTOS 
05 – Coral/Getsêmani;  

12 – Ebenézer/Getsêmani;  
19 – Ebenézer/Getsêmani;  
26 – Bandinha/Getsêmani 
ESCALA DE DIÁCONO 

Hoje – Bruno/Makobi 
Ter – Dc. Euclides 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 

 

 
                        

       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 ABRIL 
03-Josafá Porfírio, 05-Valdenise Tavares (Nil), 
08-Zenaide Ferreira, 08-Michela Adriana 
(Mãe/Michael), 09-Iasmin Alcântara (filha/Alyne), 
09-Joseline (Line), 09-Warley Lamartine, 10-Mª 
José Costa, 13-Vamberto Galvão, 15-Vera 
Lúcia, 15-Romeu Nunes, 16-Mª das Graças 
(Gal), 16-Jhenyffer Belmont (filha/Rivanda), 17-
Jonas David, 18-Ana Cláudia Sousa, 19-
Jucyfranci Maria (E. Sátiro), 22-José Francisco, 
23-João Neto, 25-Iza Mª, 26-Larissa Lopes, 26-
Mariana Batista (filha/Larissa), 26-Massius 
Lopes, 28-Júlia Vicente (filha/Eliabe), 30-Edson 
Gabriel (filho/Tei), 30-Josenilda Barbosa (E. 
Sátiro), 30-Mª de Lourdes e 30-Dc. David 
Barcelos. 
              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 119.65-80 

       A excelência da lei do Senhor e a felicidade       
                   daquele que a observa 
                                         Tete 
65 - Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a 
tua palavra. 66 - Ensina-me bom juízo e ciência, 
pois cri nos teus mandamentos. 67 - Antes de ser 
afligido, andava errado; mas agora guardo a tua 
palavra. 68 - Tu és bom e abençoador; ensina-me 
os teus estatutos. 69 - Os soberbos forjaram 
mentiras contra mim; mas eu de todo o coração 
guardarei os teus preceitos. 70 - Engrossa-se-lhes 
o coração como gordura, mas eu me alegro na tua 
lei. 71 - Foi-me bom ter sido afligido, para que 
aprendesse os teus estatutos. 72 - Melhor é para 
mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em 
ouro ou prata.              Lode 
73 - As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram; dá-
me inteligência para que aprenda os teus 
mandamentos. 74 - Os que te temem alegraram-se 
quando me viram, porque tenho esperado na tua 
palavra. 75 - Bem sei eu, ó Senhor, que os teus 
juízos são justos e que em tua fidelidade me 
afligiste. 76 - Sirva, pois, a tua benignidade para me 
consolar, segundo a palavra que deste ao teu 
servo. 77 - Venham sobre mim as tuas 
misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a 
minha delícia. 78 - Confundam-se os soberbos, pois 
me trataram de uma maneira perversa, sem causa; 
mas eu meditarei nos teus preceitos. 79 - Voltem-se 
para mim os que te temem e aqueles que têm 
conhecido os teus testemunhos. 80 - Seja reto o 
meu coração para com os teus estatutos, para que 

eu não seja confundido.    ####### 

    Tete e Iode são letras do alfabeto hebraico.         

 Comentando o Breve Catecismo  
de Westminster 

PERGUNTA 43. Qual é o prefácio dos dez 
mandamentos? R. O prefácio dos dez 
mandamentos é: "Eu sou o Senhor teu Deus, que 
te tirei da terra do Egito, da casa da servidão". 
Ref. Ex 20.2. Nosso Comentário: Antes de 
identificar os dez mandamentos no livro de 
Êxodo, Moisés o prefaceia assim: “Então, falou 
Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o 
Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, 
da casa da servidão”. Ex 20.1,2. Nesse prefácio, 
Moisés revela que foi o próprio Deus quem falou. 
Deus é o autor do Decálogo. O Decálogo não é 
uma invenção de Moisés. Em seguida, Moisés diz 
o que Deus disse: “Eu sou o Senhor, teu Deus, 
que te tirei da terra do Egito, da casa da 
servidão”. Nessa revelação Deus se apresenta 
como o Senhor, soberano, e que era o Deus de 
Israel, ou seja, se constituíra graciosamente 
como o Deus de Israel, pois tinha escolhido 
aquele povo para si em Abraão. Depois Deus 
revela que fora Ele quem tirara o povo de Israel 
da escravidão egípcia. Todos devem se lembrar 
que a escravidão egípcia e libertação do povo é 
relatada no início de Êxodo. Por causa de José, a 
família de Jacó foi para o Egito para escapar de 
uma fome que se abateu naquele país e em 
Canaã e em outras regiões. No Egito o povo 
prosperou e se desenvolveu abundantemente, 
levando os egípcios a oprimirem os judeus 
visando barrar o seu crescimento.  Deus puniu 
aos egípcios com dez pragas obrigando-os a 
libertarem o Seu povo. A história é relatada nos 
quatorze primeiros capítulos de Êxodo e a grande 
vitória é cantada por Moisés e Miriam no capítulo 
15 de Êxodo.        Pr. Eudes L. Cavalcanti                        

 
 

ATENÇÃO A TODOS OS COLABORADORES DO 
MINISTERIO DA PALAVRA: A escala de obreiros 
para o mês de abril disponível no boletim é para 
atender as necessidades da Igreja caso as coisas 
voltem a sua normalidade.  Se as coisas não voltarem 
a sua normalidade a escala torna-se sem efeito. 
ATIVIDADES DA IGREJA: as atividades da nossa 
Igreja estão suspensas até que as coisas retornem a 
sua normalidade. As informações de interesse da 
Igreja serão informadas aos irmãos através do grupo 
de Whatsapp da mesma. Assim sendo consulte 
sempre esse grupo. 
GRUPO WHATSAPP DA IGREJA: criamos o grupo 
de Whatsapp da Igreja para que nele sejam colocadas 
informações de interesse da nossa comunidade. 
Pedimos encarecidamente aos irmãos que evitem 
colocar nele assuntos de política, futebol, e agora 
sobre esse mal que aflige o mundo e também o Brasil. 
A restrição a essa última questão é porque já foi 
publicado muitas e muitas coisas que já fizeram todos 
a estarem bem informados. Além disso, as 
informações constantes e em volume crescente sobre 
esse assunto estão gerando em muitos de nossos 
irmãos um mal estar muito grande, à ponto deles 
quererem sair do grupo. Por amor aos nossos irmãos 
e saúde do grupo, peço aqueles irmãos que estão tão 
fissurado por esse assunto a evitarem colocar esse 
assunto no grupo, pois contamina os outros. Certos 
que todos vão colaborar agradecemos em nome de 
Cristo Jesus nosso Senhor.  
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”.  
PANDEMIA DO CORONAVIRUS: VAMOS VENCÊ-

LA EM NOME DE CRISTO JESUS. 
 


