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BOLETIM DOMINICAL – 12/05/13 
 
 

Saudação as Mães 
        

   Mães neste dia em que é comemorado o Dia 

das Mães, eu vos quero saudar a todas! 

- Saúdo a mãe Venturosa, que teve a 

oportunidade de criar seus filhos em um lar 

abastado, sem problemas financeiros, morais 

ou religiosos! 

- Saúdo a mãe Destaque, orgulho dos filhos e 

que sempre se sobressaiu no lar, na igreja e na 

sociedade! 

- Saúdo a mãe Exemplo, que tem deixado 

para trás uma página de vida limpa, bonita, 

sem manchas! 

- Saúdo a mãe Paciência, que enfrenta os 

sérios embates da vida sem nunca desanimar! 

- Saúdo a mãe Sofrimento, que, com sua 

longanimidade, sabe sempre esperar por dias 

melhores! 

- Saúdo a mãe Sorriso que nas horas atrozes, 

oculta seu pranto sorrindo! 

- Saúdo a mãe Conselheira, que tem sempre a 

palavra certa para os momentos certos! 

- Saúdo a mãe Enfermeira, que mesmo sem 

ter um título, que a habilite a tal, tem uma 

“mão de fada” para  curar os ferimentos de 

seus filhos! 

- Saúdo a mãe Advogada, que procura 

defender o seu lar imitando a justiça divina,  
 

dando a cada filho o direito que lhe é 

devido! 

- Saúdo a mãe Fortaleza, que mesmo num 

corpo frágil, abriga um espírito forte! 

- Saúdo a mãe Inculta, que pouco sabendo 

devido a falta de oportunidades na vida,  

sempre traz consigo uma palavra de 

sabedoria! 

- Saúdo a mãe Viúva, que sozinha, sabe 

com seu grande amor suprir aos filhos a falta 

paterna, e luta com garra para que não lhes 

falte o pão de cada dia! 

- Eu te saúdo mãe Adotiva, que tendo a 

grande capacidade de amar, gerou seus 

filhos no coração e os encheu de amor! 

- Eu te saúdo mãe Fé, que jamais duvida de 

que Deus é o seu socorro bem presente nas 

tribulações! 

- Eu vos saúdo mães Cristãs, porque estais 

desempenhando a sublime missão de cuidar 

bem de vossos filhos!  

     Mães Cristãs sede para os vossos filhos 

exemplo. Cria-os na disciplina e na 

admoestação do Senhor. Orai por eles e com 

eles, cuidai bem de cada um! Cristo 

brevemente voltará e há de pedir contas da 

missão que vos confiou. Que possam soar 

aos vossos ouvidos as palavras do Mestre: 

“Muito bem, serva boa e fiel, foste fiel no 

pouco, sobre o muito te colocarei, entra, 

pois, no gozo do teu Senhor”. 

“Enganosa é a graça e vaidade a formosura, 

mas a mulher que teme ao Senhor, essa será 

louvada”. 

 Feliz Dia das Mães!   

                                       Celízia Ferrer 
 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

          
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAI/JUN) 

12/05 – Dia das Mães; 18,19/05 – Aniversário Núcleo 

de Mocidade Valentina; 20 a 24/05 – Semana do Lar; 

30/05 – Manhã de Jejum e Oração. 01/06 – Avanço 

Missionário Ernani Sátiro; 01,02/06 – Aniversário 

Cong. Ernani Sátiro; 01,02/06 – Simpósio Educação 

Religiosa; 08/06 – 1º Encontro das Mães 

Intercessoras; 09/06 – Dia dos Oficiais; 15/06 – Jantar 

dos Namorados; 29/06 – Programação Especial de 

Louvor; 29,30/06 – Dia da Beneficência.                                
              ANIVERSARIANTES DE MAIO 
01-Edileusa Gomes, 01-Diác. Antônio João, 01-Daniel Júnior e 
Mª Eduarda (E. Sátiro), 01-Inácia Santos (R. do Sol), 03-Gilene 
Félix, 05-Presb. Adelson Alexandre, 06-Gustavo Sousa 
(filho/Diác. Gilson), 08-Carmelita Tereza, 09-Mª do Socorro 
Cavalcante (R. do Sol), 09-Paulo Sérgio Brasil, 09- Ariane de 
Santana (Valentina), 09-Miriam Joaquim, 11-Diác. Joaquim de 
Meireles, 11-Lucas Silva (Valentina), 12-Igor Medeiros (R. do 
Sol), 13-Agnes Teixeira (R. do Sol), 13-Celizia Ferrer, 13-Luciel 
Victor (filho/Josete), 14-Josefa Mª (Valentina), 16-Isa Nayla, 16-
Anderson (Valentina), 18-Jean Carlos (Valentina), 18-Rebeca 
(Valentina), 19-Flores Arruda, 21-Mª Luiza (filha/Wirlline), 23-José 
Álvaro (R. do Sol), 23-Josean Neto (E. Sátiro), 24-Danielly 
Bezerra (E. Sátiro), 25-Mª da Penha Martins (J. Américo), 25-
Júlia Mendonça (Valentina), 27-Og Ludwing, 27-Ingrid Victória (E. 
Sátiro), 28-Nayra França, 28-Diác. Demétryo Albuquerque, 28-
Max Williams, 28-Severino (Valentina), 29-Margarida Mª (J. 
Américo) e 31-Graça Alcântara. 

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL, RÁDIO 
COMUNITÁRIA CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 
FONE CONTATO: 3242.2131; 3242.5190        

 
ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje – Marçal /Gilson 
Ter – Euclides; Qui – Davi; Sáb – Léo 

 

 
CRONOGRAMA VISITA PASTORAL  

CONGREGAÇÕES:  Ernani Sátiro – 19/05; Rota do 
Sol – 09/06; Valentina – 14/07.  

 

“Disse então Maria: Eis aqui a 

serva do Senhor; cumpra-se em 

mim segundo a tua palavra...” 



 

            

   ESCALA DE OBREIROS (MAI) 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 

12 – (D) -  Pb. Evandro, (P) – Pr. André 
19 – (D) – Dc. Valdenor, (P) – Pr. Jedaías 

26 –(D) - Pb. Evandro, (P) – Pr. Eudes     
CULTO DEVOCIONAL 

19 – Fabiano; 26 – Iza Maria  
CULTO DA MOCIDADE 

11 - Josias; 18 – Liliane 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

13 – Pr. Jedaías;  
20 – Ms. Liliane; 27 – Marlene Soares 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Meireles (20);  Bosco (13,27)  

CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
(D) – Bosco (16), Valdenor (30) 

 (P) – Pastor da Igreja  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

12–Pr. Walter; 19–Pb. Enoaldo; 26–Pb. Enoaldo 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
12 – Pb. Silas; 19 – Pr. André; 26 – Dc. Junior 

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 
18 – Pb. Emanuel; 25 – Pr. Jedaías 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
12 – Pb. Saul; 19 – Pr. Eudes; 26 – Pr. Walter 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
12 – B.T. Samuel; 19 – Dc. Junior; 26 – Pr. André 

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
15 - Pb. Saul; 22 – Pr. Walter; 29 -  Pr. Jedaías 

LEGENDA – (D) = Dirigente, (P) = Preletor 
MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos por missões, 
pela saúde dos enfermos, pelos pastores, pelos 
oficiais, pelas congregações, pelos departamentos, 
pelas famílias, pela Pátria, pela ALIANÇA, e pela 
Igreja do Senhor em geral. 

 

DIA DAS MÃES: hoje pela manhã iremos 

celebrar ao Senhor pela passagem do Dia das 

Mães. Teremos um culto no horário das 08h às 

09h seguido de um café da manhã oferecido pelos 

pais às mães. Murilo Pedro dirigirá o culto e 

pregará no mesmo a Miss. Liliane Líger. 

NOMEAÇÃO DE PROFESSOR: o Pastor da 

Igreja, no uso de suas atribuições regimentais, 

nomeia os seguintes irmãos para ministrarem nas 

classes da EBD, durante o corrente ano: André 

Augusto (Auxiliar) – Classe de Jovens. Fabiano 

Almeida (Auxiliar) – Classe de Adolescentes.    

REVISTA ESCOLA DOMINICAL: já estamos de 

posse da nova revista da EBD editada pela nossa 

Denominação. O tema geral da revista é 

SANTIDADE. A distribuição das revistas com as 

Classes de Jovens e Adultos é gratuita, mas se 

algum irmão quiser ajudar o DERE (Deptº de 

Educação Religiosa) oferte R$ 5,00 para cobrir os 

gastos com a Revista.   

SEMANA DO LAR (20/05 a 25/05): na próxima 

semana iremos celebrar ao Senhor com cultos 

sobre a temática: Fundamentos para um lar feliz. 

Os preletores dissertarão sobre os fundamentos: 1º 

Fundamento (Sabedoria) - A Sabedoria que edifica 

– Miss. Carmem; 2º Fundamento (Oração): 

Oração, o canal entre a família e Deus – Miss. 

Roseane; 3º Fundamento (Culto Doméstico) – Meu 

lar, lugar de louvor e adoração – Pr. Alcemir 

Dantas; 4º Fundamento (Liderança) – O reflexo de 

uma liderança sadia no lar – Dr. José de 

Arimatéia; 5º Fundamento (Amor) – Até que a 

morte os separe – Casal Pr. Jedaías e Liliane; 6º 

Fundamento (Santidade) – Eu curto, vivo e 

Compartilho – Evang. Sérgio Ribeiro. Oremos por 

essa programação para que Deus a abençoe. 

ADRIANA CIRURGIADA: a irmã Adriana 

Meireles submeteu-se a uma cirurgia na quarta-feira 

passada e passa bem, graças a Deus. Na sexta-feira 

passada ela recebeu alta do hospital UNIMED e está 

convalescendo em casa. Os irmãos que forem visita-

la sejam breves, conforme recomendação pastoral.  

CULTO CASA CELÍZIA: amanhã, a partir das 

19h30m, iremos realizar um culto de ações de 

graças na casa da irmã Celízia Ferrer que estará 

completando setenta anos de idade. Convidamos 

aos irmãos a se fazerem presente nesse culto. 

SECRETARIA DE MISSÕES (SEMI): o pastor da 

Igreja no uso de suas atribuições regimentais 

nomeia o Pastor Jedaías para liderar a Secretaria de 

Missões de nossa Igreja.  Essa Secretaria estará 

ligada diretamente ao pastorado da Igreja, sendo o 

Conselheiro da mesma o pastor da Igreja. Nomeia 

ainda o pastor da Igreja para os postos de Vice 

Secretário e de Tesoureiro, respectivamente, os 

irmãos Bruno José e Presb. Genison Brito. 

AQUISIÇÃO DE BÍBLIAS E NOVOS 

TESTAMENTOS: adquirimos recentemente   

cinquenta exemplares de Bíblias e Novos 

Testamentos para distribuição com as pessoas que 

estão sendo evangelizadas pelos irmãos da Igreja. Já 

pedimos mais quarenta exemplares de Bíblias e 

Novos Testamentos e estamos aguardando a sua 

entrega via Correios. Iremos também adquirir 

folhetos evangelísticos para serem distribuídos pela 

membrezia da Igreja, individualmente ou em cultos 

públicos que iremos realizar nas sextas-feiras, de 

quinze em quinze dias, em dias estiados.  

CLASSE DE PREPARAÇÃO AO BATISMO: no 

próximo domingo começará a funcionar na EBD a 

Classe de Preparação ao Batismo.  Se você não é, 

mas quer ser batizado, procure o Presb. Evandro. 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 
oportuno, quer não...”  
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