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BOLETIM DOMINICAL – 05/11/17
Focando a Doutrina Cristã - Antropologia (II)
A Natureza Constitucional do Homem
O ser humano é constituído de duas partes, a saber:
a) parte material (corpo físico) – “E formou o SENHOR Deus
o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego
da vida; e o homem foi feito alma vivente” Gn 2.7 (Veja ainda
Ec 12.7; Tg 2.26;...)
b) parte espiritual (alma/espírito) – “E formou o SENHOR
Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o
fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente” Gn 2.7
(Veja ainda Gn 35.18; Ec 12.7; Lc 12.19,20; Tg 2.26;...).
As Teorias Acerca da Natureza Constitucional do Homem
a) Monismo – O ser humano é uma unidade radical, não se
pode dividi-lo. Ele é visto pelo monismo como uma pessoa
integral. Os termos corpo e alma são intercambiáveis. Não
existe sobrevivência desencarnada após a morte – Gn 2.7;
46.15-27; At 7.14.
b) Dicotomia – O ser humano é composto de duas partes,
sendo uma material, o corpo, e a outra espiritual, a alma que
é chamada também de espírito - Gn 35.18; 1 Rs 17.21; Mt
10.28; 16.26; Lc 1.46,47; 23.46; At 7.59; 1 Co 5.3,5; 6.20.
Para a Dicotomia os termos alma e espírito são termos
intercambiáveis, eles estão se referindo ao mesmo elemento.
c) Tricotomia – O ser humano é composto de três partes: o
corpo, a alma e o espírito. Lc 1.46,47; 1 Ts 5.23; Hb 4.12. Na
tricotomia o corpo é a natureza física algo que possuímos
como os animais, sendo que a diferença é de grau já que o
corpo humano tem uma estrutura mais complexa. A alma é o
elemento psicológico, a base da razão, das emoções, das
relações sociais. O Espírito é o elemento que permite ao
homem perceber questões espirituais e reagir a elas.
Num estudo mais abrangente do assunto a luz das
Escrituras a Dicotomia tem mais respaldo; há mais textos que
a corroboram do que o Monismo e a Tricotomia.
Pr. Eudes Lopes Cavalcanti

“Prega a palavra, insta, quer seja
oportuno, quer não, corrige,
repreende, exorta com toda a
longanimidade e doutrina” 2 Tm 4.2

ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO)
PÚLPITO IGREJA SEDE
05 – Pr. Eudes; 12 – Pr. Waldemar;
19 – Miss. Liliane; 26 – Pr. Bartolomeu
CULTO DEVOCIONAL
05 – Dc. Fabiano; 12 – Dc. Josias;
19 – Marlene Soares; 26 – Dc. Francisco
MOCIDADE (SÁB)
11 – Dc. Fabiano; 18 – Pr. Samuel
CULTO DA HORA NONA (QUA)
08 – Laércia;
22 – Claudeilsa; 29 – Marlene Soares
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA)
Diác. Meireles (01,22); Diác. Bosco (08,29)
CONG. ROTA DO SOL (DOM)
05 – Pb. Emanuel; 12 – Pb. Saul;
19 – Pr. Jedaías; 26 – Pb. Silas
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM)
05 – Dc Josias; 12 – Pr. Samuel;
19 – Pb. Saul; 26 – Pr. Waldemar
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM)
05 – Pr. Samuel; 12 – Pb. Silas;
19 – Pr. Walter; 26 – Pb. Carlos Alberto
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA
07 – Pr. Eudes; 14 – Iza Maria;
21 – Pr. Waldemar; 28 – Ev. Davi
ESCALA DLOV
05 – Conj. Getsêmani/Conj. Coral
12 - Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani
19 - Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani
26 – Conjunto Getsêmani/Ágape Kid

“Servi ao Senhor com alegria”
PROGRAMAÇÃO NOVEMBRO

05 – ASSEMBLEIA DE MEMBROS
12 - BATISMOS
15/11 – DIA NACIONAL DE JEJUM E ORAÇÃO
24/11 – CONGRESSO HOMEM 1ª DISTRITAL ALIANÇA
25/11 – CONFRATERNIZAÇÃO AUXILIADORAS
1ª DISTRITAL ALIANÇA
25,26/11 – ANIVERSÁRIO DPTO. MOCIDADE

Dinâmica da Igreja
Dom - 09h Escola Bíblica Dominical
- 18h Culto Vespertino
Ter – 19.30h Culto Oração/Estudo Bíblico
Qua - 15h às 17h Círculo de Oração
Sex – 19.30h Culto nas Residências
Sab – 19.30h Culto dos Jovens

CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ)
05/11 – assembleia de membros; 11 – Aniversário
Luana, filha de Adriana, esposa do Pr. Samuel; 12 –
Batismos; 15 – Manhã de Jejum e Oração (Dia Nacional
Jejum/Oração); 24 – Congresso Homens 1ª Distrital (Pr.
Renato Vargens); 25 (à tarde) – Confraternização das
Auxiliadoras da 1ª Distrital da ALIANÇA; 25,26 Aniversário DMOC. 01/12 – Confraternização DHEC; 02
– Chá de Bebê; 08 – Reunião Confecção Calendário
Igreja 2018; 09 – Chá de Bebê; 10 – Dia da Bíblia; 15 –
Culto casa irmã Antônia; 16 – Chá da Tarde –
Confraternização DAUC; 23 – Jantar Confraternização
Igreja; 24 – Culto de Natal; 31 – Culto Final de Ano.

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO
02-Jhulia
Belmont
(filha/Rivanda);
02-Helena
(filha/Christyanne); 03-Joyce André; 04-José Trajano;
04-Artemísia Fragoso; 06-Ana Weslia (neta/Fátima
Rodrigues); 07-Yuri Costa; 08-Fernanda da Silva; 08Luana Vitória (filha/Adriana); 09-Raquel Bezerra; 10Adeilda Meireles; 11-Welington Arisson (E. Sátiro); 11Eudes Júnior; 13-Kaio Ribeiro (E. Sátiro); 14-Diác. João
Bosco; 15-Mª José Alves; 15-Mª José Felipe (R. do Sol);
15-Antônia Gabriel (E. Sátiro); 15-Manuela Gomes (E.
Sátiro); 17-Fábio Batista; 18-Joanne Daienne; 18-Dayse
Evelyn; 18-Francisco Pereira (E. Sátiro); 19-Cleytiane
Martins (E. Sátiro); 20-Maciel Santos; 20-Geysa Carla;
22-Lindalva Serafim; 23-Marivalda Souza; 23-Josinaldo
da Silva (Naldinho); 24-Cristina Rodrigues; 25-Jefte
Jonny (E. Sátiro); 26-Joquebede Porfírio; 28-Jairo da
Costa (J. Américo); e 30-Ruanna A. Cavalcanti.
ESCALA DE DIÁCONOS
Hoje à noite: Murilo/Bosco; Ter – Fabiano
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LEITURA BÍBLICA – Salmo 34

1 - Louvarei ao Senhor em todo o tempo; o seu
louvor estará continuamente na minha boca.
2 - A minha alma se gloriará no Senhor; os
mansos o ouvirão e se alegrarão.
3 - Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos
exaltemos o seu nome.
4 - Busquei ao Senhor, e ele me respondeu;
livrou-me de todos os meus temores.
5 - Olharam para ele, e foram iluminados; e os
seus rostos não ficarão confundidos.
6 - Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu; e o
salvou de todas as suas angústias. 7 - O anjo
do Senhor acampa-se ao redor dos que o
temem, e os livra. 8 - Provai e vede que o
Senhor é bom; bem-aventurado o homem que
nele confia. 9 - Temei ao Senhor, vós os seus
santos, pois não têm falta alguma aqueles que
o temem. 10 - Os filhos dos leões necessitam e
sofrem fome, mas aqueles que buscam ao
Senhor de nada têm falta.
11 - Vinde, meninos, ouvi-me; eu vos ensinarei
o temor do Senhor. 12 - Quem é o homem que
deseja a vida, que quer largos dias para ver o
bem? 13 - Guarda a tua língua do mal e os teus
lábios, de falarem enganosamente.
14 - Aparta-te do mal e faze o bem; procura a
paz e segue-a.
15 - Os olhos do Senhor estão sobre os justos;
e os seus ouvidos, atentos ao seu clamor.
16 - A face do Senhor está contra os que fazem
o mal, para desarraigar da terra a memória
deles. 17 - Os justos clamam, e o Senhor os
ouve e os livra de todas as suas angústias.
18 - Perto está o Senhor dos que têm o coração
quebrantado e salva os contritos de espírito.
19 - Muitas são as aflições do justo, mas o
Senhor o livra de todas. 20 - Ele lhe guarda
todos os seus ossos; nem sequer um deles se
quebra. 21 - A malícia matará o ímpio, e os que
aborrecem o justo serão punidos.
22 - O Senhor resgata a alma dos seus servos, e
nenhum dos que nele confiam será
condenado.

CRISTO NA BÍBLIA (Pr. Eudes)
TIAGO - CRISTO, O SENHOR DA GLÓRIA
Tiago, irmão do Senhor e pastor da Igreja em Jerusalém
escreveu o livro canônico que leva o seu nome. Ele escreveu
aos judeus crentes espalhados no mundo de então, visando
encorajá-los a enfrentar as várias provações que estavam
pondo aqueles irmãos à prova. Essa carta também foi escrita
para corrigir ideias erradas acerca da natureza da fé cristã
bem como para instruí-los sobre o resultado prático de uma
fé genuína em Cristo. A carta de Tiago trata de diversos
temas relacionados à vida cristã, como por exemplo:
suportar com alegria as tribulações; resistir às tentações;
praticar a Palavra de Deus; o valor de uma fé viva; o cuidado
com a língua; o cuidado com a sabedoria humana à parte da
divina; administrar as riquezas; o valor e o poder da oração,
etc. Por causa de sua ênfase na questão do bom proceder, a
carta de Tiago é comparada ao livro de Provérbios, pois
ambos espelham o caráter de um verdadeiro cristão, tendo
Cristo como o paradigma de uma vida que agrada a Deus.
Essa carta ainda é comparada ao livro de Amós por causa de
sua ênfase em questões sociais. A carta de Tiago faz quinze
referências ao Sermão do Monte, proferido pelo Senhor
Jesus Cristo no início do seu ministério, e registrado por
Mateus e Lucas. Quanto à Cristologia, Tiago enfatiza a Jesus
como o Senhor da glória, Deus glorioso, único objeto da fé
salvadora. Ele faz essa citação quando advertia aos seus
leitores sobre a questão de não se fazer acepção de
pessoas, discriminando-as por causa de suas posições
sociais (Tg 2.1-13). Tiago ainda fala sobre a segunda vinda
do Senhor e encoraja a Igreja a esperar com paciência esse
grande e glorioso dia. É bom lembrar que a segunda vinda do
Senhor é um dos eventos mais bem documentado de todo o
Novo Testamento. A exceção de Filemom, 2 e 3 João, os
outros livros tratam do assunto. Tiago também enfatiza a
Cristo como o grande Juiz do Universo que está à porta.
Sabemos pelas Escrituras que ao Senhor Jesus foi entregue
todo o julgamento (Jo 5.22). Jesus hoje é o advogado de
todo aquele que nele crê e o aceita como Salvador e Senhor.
Quando de sua segunda vinda, Ele será o grande Juiz do
universo diante de quem todos comparecerão, no devido
tempo, para dar conta de sua mordomia. Dado a gravidade
do assunto, Tiago exorta aos leitores a viver uma vida sem
queixas nem contendas, pois o Juiz está à porta (Tg 5.9).

CEIA DO SENHOR: hoje à noite iremos celebrar a Ceia do
Senhor. Lembramos aos irmãos que a Ceia do Senhor é o
símbolo memorial da morte redentora de nosso Senhor
Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Senhor Jesus ordenou
que a Igreja se reunisse periodicamente para essa
celebração (Fazei isto em memória de mim). Assim sendo,
com um coração agradecido subamos a Casa do Senhor e
participemos com alegria da Santa Ceia.
SEMANA DE ORAÇÃO (06 a 10/11): dirigentes e
preletores: Seg – Pb Léo/Pr. Samuel; Ter – Pr. Eudes/Pr.
Eudes; Qua – Adeilda/Laércia; Qui – Pr. Samuel/Marlene
Soares; Sex – Pb. Diniz/Pb. Silas. Orai sem cessar.
REUNIÕES CONFECÇÃO DE DIRETORIAS: os
departamentos de Homens, de Mulheres, de Jovens e
Adolescentes, e de Louvor devem promover reuniões
setoriais visando à confecção de suas respectivas diretorias
para 2018. Lembrando que já está definida a data da
reunião de confecção do calendário de eventos da Igreja
para 2018 (08/12) e as novas diretorias já devem estar
confeccionadas, pois o calendário de eventos de 2018
contemplará os eventos setoriais.
ASSEMBLEIA DA IGREJA: hoje pela manhã, após o culto
devocional (45m), teremos uma assembleia da Igreja para
aprovação dos candidatos ao batismo. Nessa assembleia
também será apresentado o relatório financeiro da Igreja.
BATISMOS: no próximo domingo, dia 12/11, teremos um
culto pela manhã onde serão batizados os irmãos que foram
aprovados pela assembleia de membros, realizada no dia
05/11/17. Os Conjuntos Ebenézer e Getsêmani participarão
do culto que será dirigido pelo Pastor Eudes tendo como
pregador o Diácono Josias.
ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTOS: os irmãos Josenildo e
Lane completaram no dia 29/10/17, vinte anos de feliz união
conjugal (Boda de Porcelana) e por isso agradecem ao
Senhor. Os irmãos Makobi e Laélia completaram no dia
15/10/17 o primeiro ano de casados (Boda de Papel) e
também agradecem ao Senhor por isso. Parabenizamos aos
ilustres casais por essas datas de casados e rogamos sobre
eles a continuidade da bênção de Deus.
NOTA DE GRATIDÃO: a Igreja agradece as irmãs Marluce
e Celeida (doação cortina), Dora (doação tapete, confecção
do bolo de aniversario do DAUC) e Vera Lúcia (doação
arranjos).
Agradecemos ainda a Adriana Meireles
(confecção caixinhas de joias). Queira o bondoso Deus
retribui a todas essas irmãs pela liberalidade para a obra.

