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BOLETIM DOMINICAL – 07/01/18
Focando a Doutrina Cristã - A Cristologia
As Duas Naturezas do Redentor

A Natureza Humana de Jesus
São estas as limitações da natureza humana de Cristo:

Limitações Físicas

- Fadiga – “E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado
do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto
quase à hora sexta” Jo 4.6;
- Sono – “E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão
grande que o barco era coberto pelas ondas; ele, porém,
estava dormindo” Mt 8.24 (Veja ainda Mc 4.38; Lc 8.23,24);
- Fome – “E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites,
depois teve fome” Mt 4.2 (Veja ainda Mc 11.12);
- Sede – “Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe
Jesus: Dá-me de beber” Jo 4.7 (Veja ainda Jo 19.28);
- Dor física – “Mas ele foi ferido por causa das nossas
transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades; o
castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas
pisaduras fomos sarados” Is 53.5 (Veja ainda Lc 22.44;
Jo 19.1,2; 20.25);
- Morte física – “E Jesus, clamando outra vez com grande
voz, rendeu o espírito” Mt 27.50 (Veja ainda Mc 15.37; Lc
23.46; Jo 19.30; 1 Co 15.3;...).

Limitações Intelectuais

- Capaz de crescer em conhecimento – “E crescia Jesus em
sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os
homens” Lc 2.52 (Veja ainda Lc 2.46);
- Tinha limitação de conhecimento – “Mas daquele dia e hora
ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho,
senão o Pai” Mc 13.32;
- Usava a observação para aprender – “E, vendo de longe
uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma
coisa; e, chegando a ela, não achou senão folhas, porque
não era tempo de figos” Mc 11.13. Pr. Eudes L. 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 (JANEIRO)
PÚLPITO IGREJA SEDE
07 – Pr. Walter; 14 – Dc. Josias;
21 – Pr. Eudes; 28 – Pr. Jedaías
CULTO DEVOCIONAL
07 – Dc. Francisco; 14 – Dc. Nivaldo;
21 – Isabel Cristina; 28 – Dc. Murilo
MOCIDADE (SÁB)
13 – Pr. Walter;
20 – Ev. Davi; 27 – Dc. Fabiano
CULTO DA HORA NONA (QUA)
10 - Adriana Felix; 17 – Pr. Samuel;
24 – Marlene Soares; 31 – Pr. Eudes
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA)
Diác. Bosco (17,31); Diác. Meireles (10,24)
CONG. ROTA DO SOL (DOM)
07 – Pr. Jedaías; 14 – Pb. Silas;
21 – Pr. Waldemar; 28 – Dc. Bonifácio
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM)
07 – Pr. Waldemar; 14 – Pb. Saul;
21 – Pr. Walter; 28 – Pb. Emanuel
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM)
07 – Pr. Samuel; 14 – Dc. Francisco;
21 – Dc. Nivaldo; 28 – Pb. Silas
CONG. MANAÍRA
07 – Ev. Sérgio; 14 – Pr. Eudes;
21 – Pb. Evandro Lima; 28 – Pb. Emerson
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA
09 – Pr. Waldemar; 16 – Pr. Samuel;
23 – Marlene Soares; 30 – Pb. Emanuel
ESCALA DLOV
07 – Conj. Ebenézer/Getsêmani
14 – Bandinha/Getsêmani
21 - Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani
28 – Conj. Ágape Kids + Oportunidades
ESCALA DE DIÁCONOS
Hoje à noite: Marconi/Euclides; Ter – Marçal

“Servi ao Senhor com alegria”

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 (JAN/FEV/18)

06/01 – Inauguração trabalho Manaíra; 14 – Dia Nacional
Intercessão pela ALIANÇA; 20 – Encontro de Homens
Congregacionais (1ª Distrital); 27 – Confraternização
Conjunto Ebenézer. 04/02 – Dia do Homem
Congregacional; 10-13 – Retiro Espiritual; 24 –
Intercambio UAF`s Distrital ALIANÇA.
ANIVERSARIANTES DE JANEIRO
05-Dc. Nivaldo Batista, 06-Jader Porfírio, 07-Saullo
Rikelce (E. Sátiro), 08-Elda Lopes (E. Sátiro), 11-Pb.
Aureliano Fernandes; 12-Bruna Vanessa; 13-Mª de
Fátima Brito; 16-Dc. José Marçal Jr.; 19-Sara Mizraim,
25-Risolene Fernandes, 26-Jaciara Araújo; 27-Valdilene
Régis; 29-Mª Joselene Avelino; 29-Severina Lima (Esp.
Pb. Genison), 30-Keilla Anny (filha /Carmelita).
A VOZ CONGREGACIONAL
RÁDIO CPADFM – 96.1

SÁBADO – 11h às 11.50h
www.radiocpadfm.com.br
3222.4700, 3241.2864

INAUGURAÇÃO TRABALHO MANAÍRA: ontem, pela graça
divina, inauguramos o mais novo trabalho da Igreja (Manaíra).
Nessa ocasião foi empossado o seu dirigente, o Presb.
Evangelista Sérgio Ribeiro. Os conjuntos da Igreja
(Getsêmani, Ebenézer e Bandinha Restaurando Vidas)
participaram do culto louvando a Deus com belíssimos hinos,
que teve como Pregador o Missionário Sérgio Ribeiro. Deus
abençoe esse novo trabalho e o faça crescer mais ainda.
CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite iremos celebrar a Ceia
do Senhor. Lembramos aos irmãos que a Ceia é o símbolo
memorial da morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo.
Jesus ordenou que a Sua igreja fizesse essa celebração
periodicamente (Fazei isto em memória de mim). Assim
sendo, obedecendo a ordem do Senhor da Igreja, subamos a
noite a sua casa para juntos celebrarmos a Ceia.

LEITURA BÍBLICA Is 53
O Servo Sofredor
1 - Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se
manifestou o braço do Senhor? 2 - Porque foi subindo como
renovo perante ele e como raiz de uma terra seca; não tinha
parecer nem formosura; e, olhando nós para ele, nenhuma
beleza víamos, para que o desejássemos. 3 - Era desprezado
e o mais indigno entre os homens, homem de dores,
experimentado nos trabalhos e, como um de quem os
homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos
dele caso algum.
4 - Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas
enfermidades e as nossas dores levou sobre si; e nós o
reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5 - Mas ele
foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas
iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e,
pelas suas pisaduras, fomos sarados. 6 - Todos nós andamos
desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo seu
caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de
nós todos. 7 - Ele foi oprimido, mas não abriu a boca; como
um cordeiro, foi levado ao matadouro e, como a ovelha
muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca.
8 - Da opressão e do juízo foi tirado; e quem contará o
tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos
viventes e pela transgressão do meu povo foi ele atingido.
9 - E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na
sua morte; porquanto nunca fez injustiça, nem houve
engano na sua boca.
10 - Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o
enfermar; quando a sua alma se puser por expiação do
pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom
prazer do Senhor prosperará na sua mão. 11 - O trabalho da
sua alma ele verá e ficará satisfeito; com o seu
conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos,
porque as iniquidades deles levará sobre si. 12 - Pelo que
lhe darei a parte de muitos, e, com os poderosos, repartirá
ele o despojo; porquanto derramou a sua alma na morte e
foi contado com os transgressores; mas ele levou sobre si o
pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu.
DEUS ABENÇOE A TODOS EM 2018.

CONSTITUIÇÃO DE FÉ
CONGREGACIONAL DA ALIANÇA
Das Sagradas Escrituras
VI

X

Todo o conselho de Deus, concernente a todas as
coisas indispensáveis à Sua glória, à salvação, à fé
e à vida do ser humano, ou está expressamente
registrado na Escritura ou pode ser lógica e
claramente deduzido dela; a qual nada e, em tempo
algum, deve ser acrescentado, seja por novas
revelações do Espírito ou por tradições de homens ¹5.
Não obstante, reconhecemos ser indispensável à
iluminação interior do Espírito de Deus para o
discernimento salvíﬁco daquelas coisas que são
reveladas na Palavra¹6; e que há certas questões
concernentes ao culto divino e ao governo da Igreja,
comuns às ações e sociedades humanas, que têm
de ser ordenadas de acordo com a luz da natureza e
da prudência cristã, segundo as regras gerais da
Palavra, as quais sempre devem ser observadas ¹7.
15. Gl. 1. 8; 2Ts. 2.2; 2Tm. 3.15-17.
16. 1Co. 2.9, 10, 12; Ef. 1.15-20.
17. 1Co. 14. 26, 40.
VII
Nem todas as coisas são, em si mesmas,
igualmente claras nas Escrituras nem igualmente
evidentes a todos¹8; não obstante, aquelas coisas
que precisam ser conhecidas, cridas e observadas
para a salvação são tão claramente expostas e
visíveis, em um ou outro lugar da Escritura que não
só os eruditos, mas também os não instruídos,
mediante o devido uso dos meios ordinários, podem
alcançar uma compreensão suﬁciente delas¹⁹.
18. At. 8.27-35; 2 Pe. 3.16.
19. Sl. 119.105,130; At. 17.11.
VISITANTE SEJA BEM-VINDO

CONTRIBUIÇÃO: lembramos a todos que Deus
graciosamente nos constituiu mordomos Seu. Essa
mordomia contempla o tempo, os bens e até a própria vida,
ou seja, nada nos pertence, tudo pertence a Deus. Viemos
sem nada a este mundo e partiremos também sem levar
nada daqui. Breve iremos ser chamados a sua presença
para prestar contas de nossa mordomia. Lembramos que os
recursos financeiros que Deus nos deu é para mantermos a
nós mesmos, as nossas famílias, para investimos no futuro
dela e para a manutenção do trabalho do Senhor através da
Igreja em que Ele nos colocou. Lembrando também que a
nossa contribuição para mantermos a Sua obra é através do
dízimo e das ofertas voluntárias. Contribuir para a
manutenção do trabalho do Senhor é, antes de uma
obrigação, um privilégio. Os crentes fiéis a Deus, inclusive
nessa área, são bem-aventurados, pois Deus cumpre na
vida deles a sua promessa de ser o provedor de suas
necessidades. “Trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei
prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos
abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal
bênção, que dela vos advenha a maior abastança” Ml 3.10.
NOTA DE FALECIMENTO: faleceu no dia 03/01/18, vítima
de um acidente de motocicleta, Carmem filha da irmã
Celeida. O sepultamento deu-se no mesmo dia no Parque
das Acácias. O Pastor Samuel oficiou a cerimônia fúnebre. À
família de Celeida os nossos sentimentos cristãos.
NOTA DE NASCIMENTO: nasceu no dia 26/12/17, Marina,
filha de Saulo e neta dos irmãos Presb. Saul e Wilma.
Parabenizamos a família pelo nascimento de Marina. Deus
abençoe aos pais para que criem a sua filhinha nos
caminhos do Senhor como orienta a Bíblia Sagrada.
BODAS DE LÃ OU LATÃO: os irmãos Pr. Walter e Raquel
completam hoje sete anos de feliz união conjugal. Dessa
união o casal teve dois rebentos: Sara e Pedro. Deus
continue abençoando esses ilustres irmãos fazendo com que
essa união seja cada dia mais fortalecida.
FREQUENCIA AOS CULTOS DA IGREJA: lembramos à
todos a questão de serem assíduos na frequência aos cultos
da Igreja, mormente se tratando da Escola Bíblica Dominical.
Muitos irmãos estão se esquecendo de que o domingo é dia
do Senhor e não nosso. Esse dia, que é abençoado por
Deus, nos foi dado para descanso e adoração. “Alegrei-me
quando me disseram vamos a casa do Senhor”.

