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BOLETIM DOMINICAL – 07/10/18

Focando a Doutrina Cristã
Eclesiologia

Tratando ainda sobre a questão no estudo da
Eclesiologia como a Igreja se divide, além da
divisão da Igreja em Invisível ou Universal e a
Visível ou Local, visto no boletim anterior, os
manuais de Teologia Sistemática identificam
outros títulos, a saber:
a)
Igreja Militante – A Igreja Militante é
aquela que contempla todos os crentes em
Cristo que estão vivos numa determinada
época, e que vivem servindo ao Senhor. Esses
irmãos estão espalhados nas Igrejas Locais e
até fora delas. “à igreja de Deus que está em

Corinto, aos santificados em Cristo Jesus,
chamados santos, com todos os que em todo
lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus
Cristo, Senhor deles e nosso: graça e paz, da
parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus
Cristo” 1 Co 1.2,3. (Veja ainda 1 Pe 1.1,2; Tg 1.1);

b) Igreja Triunfante – Essa Igreja compõe-se
dos salvos que já se encontram no Céu bem
como contempla a igreja que será glorificada
por ocasião da Segunda Vinda do Senhor.
“Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do

Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos
milhares de anjos, à universal assembleia e
igreja dos primogênitos, que estão inscritos
nos céus, e a Deus, o Juiz de todos, e aos
espíritos dos justos aperfeiçoados” Hb 12.22
(Veja ainda 1 Ts 4.16,17).
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 (OUTUBRO)
PÚLPITO IGREJA SEDE
07 – Pr. Eudes; 14 – SEMI;
21 – Pr. Walter; 28 – Miss. Vilma
CULTO DEVOCIONAL
21 – Altino; 28 – Dc. Josias
MOCIDADE (SÁB)
13 – Pr. Jedaías; 20 – Miss. Liliane
CULTO DA HORA NONA (QUA)
10 - Dc. Marconi; 17 – Dc. Euclides;
24 – Josefa Porfírio; 31 – Pb. Diniz
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA)
17,31 – Meireles; 10,24 – Bosco
CONG. ROTA DO SOL (DOM)
07 – Pr. Jedaías; 14 – Pb. Silas;
21 – Dc. Bonifácio; 28 – Pb. Emanuel
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM)
07 – Pr. Waldemar; 14 – Esdras;
21 – Pb. Saul; 28 – Altino
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM)
07 – Pr. Walter; 14 – Pb. Carlos;
21 – Esdras; 28 – Dc. Francisco
CONG. MANAÍRA – 07,14,21,28
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA
09,16,23,30 - Pr. Eudes
PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL
13 - Pr. Walter;
20 – Pr. Jedaías; 27 – Pr. Waldemar
ESCALA DLOV (SEDE)
07 – Coral/Getsêmani;
14 – Ebenézer/Ágape/Getsêmani
21 – Bandinha/Getsêmani
28 – Ebenézer/Getsêmani
ESCALA (CPADFM) solista/instrumentista
13 – Raquel/Josias
27 – Pablo/Wamberto
ESCALA DE DIÁCONOS
Hoje à noite: Marconi/ Bruno
Terça-feira: Euclides
“Servi ao Senhor com alegria”

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
CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV)
07 – Dia do Pastor Congregacional (02); 12 – Mini
Vigília (Ernani Sátiro); 13 – Congrega Brink; 14 – Dia
Nacional de Missões; 14 – Domingo Missionário; 21 –
Avanço Missionário; Dia da Reforma (31); 27 –
Intercambio IB Itapororoca; 28 – Aniversário do
DAUC. 03/11 – Jantar de casais; 15 – Manhã de Jejum
e Oração; 24 – Confraternização Auxiliadoras da
Igreja; 24,25 – Aniversário DMOC; 25 – Aniversário
Getsêmani.
ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO
01 – Pedro (filho Pr. Walter); 02 – Sara (filha Pr. Walter);
02-Eudes Lopes (Pastor); 04-Wirlline da Silva; 04-Edson
Gomes (Tei); 04-Vilma Bandeira (E. Sátiro); 06-Andressa
Cristina (filha/Liliane); 07-Kátia Mª Araújo; 07-Ubiranildo
Lilo (E.Sátiro); 08-Rosilene Gomes (esposa de Tei); 09Fabiano Nóbrega; 10-Daniel Fernandes; 12-Mª Da Luz
Bezerra; 12-Dc. José Gentil; 12-Gabriela Pereira (R. do Sol);
13-Mª de Fátima Rodrigues; 14-Avani Dantas; 15-Luiza
dos Santos; 17-Tiago de Andrade (filho/Vera); 19-Yan
Ferreira (E. Sátiro); 20-Dc. Josias Batista; 21-Rivanda
Belmont; 22-Isabel Cristina; 24-Celeida Mª; 25-Verônica
Carlos; 27-Severino Rafael (R. do Sol) e 27-Edileuza
Marcolino (E. Sátiro).
A VOZ CONGREGACIONAL
RÁDIO CPADFM – 96.1
SÁBADO – 11h às 11.50h
www.radiocpadfm.com.br
3222.4700, 3241.2864
WhatsApp 98700-7398

ORANDO PELAS FAMÍLIAS
Coloquemos diante do altar do Senhor, nesta semana,
a família de Djanilson (Djanilson, Telma, Danilo, Murilo,
Tiago, noras e netos). “Orai uns pelos outros...”

LEITURA BÍBLICA – Sl 119.113-128
A excelência da lei do Senhor e a
felicidade daquele que a observa
Sâmeque
113 - Aborreço a duplicidade, mas amo a tua
lei. 114 - Tu és o meu refúgio e o meu
escudo; espero na tua palavra. 115 - Apartaivos de mim, malfeitores, para que guarde os
mandamentos do meu Deus. 116 - Sustentame conforme a tua palavra, para que viva, e
não me deixes envergonhado da minha
esperança. 117 - Sustenta-me, e serei salvo e
de contínuo me alegrarei nos teus estatutos.
118 - Tu desprezas a todos os que se desviam
dos teus estatutos, pois o engano deles é
falsidade. 119 - Tu tiraste da terra, como
escórias, a todos os ímpios; pelo que amo os
teus testemunhos. 120 - O meu corpo se
arrepiou com temor de ti, e temi os teus
juízos.
Ain
121 - Fiz juízo e justiça; não me entregues
aos meus opressores. 122 - Fica por fiador do
teu servo para o bem; não deixes que os
soberbos me oprimam. 123 - Os meus olhos
desfaleceram, esperando por tua salvação e
pela promessa da tua justiça. 124 - Trata com
o teu servo segundo a tua benignidade e
ensina-me os teus estatutos. 125 - Sou teu
servo; dá-me inteligência, para entender os
teus testemunhos. 126 - Já é tempo de
operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado
a tua lei. 127 - Pelo que amo os teus
mandamentos mais do que o ouro, e ainda
mais do que o ouro fino. 128 - Por isso, tenho,
em tudo, como retos todos os teus preceitos e
aborreço toda falsa vereda.
(Cont.)
Sâmeque, Ain = letras do alfabeto
hebraico (O Salmo 119 é um acróstico)
#######

ATENÇÃO CRIANÇADA: VEM AÍ CONGREGABRINK
PRÓXIMO SÁBADO (13/10). NÃO PERCAM!

CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA

Do culto religioso e do dia do repouso
VII
Como faz parte da lei da natureza que, em
geral, uma proporção de tempo seja
separada para o culto a Deus, assim
também, em Sua Palavra, mediante uma
ordenança positiva, moral e perene, e que
obriga a todos os homens, em todas as
épocas, Deus particularmente designou um
dia em sete para um Sábado que lhe seja
santiﬁcado³²; o qual, desde o princípio do
mundo até a ressurreição de Cristo, foi o
último dia da semana; e, desde a
ressurreição de Cristo, foi substituído pelo
primeiro dia da semana, que, na Escritura,
se chama o Dia do Senhor, e deverá
continuar até ao ﬁm do mundo como o
Sábado Cristão, abolindo-se a observação
do último dia da semana. Entretanto,
aqueles que, por razões verdadeiramente
alheias à sua vontade, não podem se reunir
à Igreja para adoração em culto solene no
Dia do Senhor não ferem este princípio³³.
32. Gn. 2.3; Ex. 20.8-11. 33. At. 20.7;

1Co. 16.1-2; Hb. 4. 1-10; Ap.1.10.

VIII
O Sábado Cristão, o dia do descanso é,
portanto, santiﬁcado ao Senhor quando os
homens, tendo devidamente preparado
seus corações, e de antemão ordenado
seus afazeres comuns, observam, durante o
dia, um santo repouso de suas próprias
obras34,
palavras,
pensamentos
e
empreendimentos, e ocupam o seu tempo
nos exercícios públicos e particulares do
culto ao Senhor, bem como nos deveres de
necessidade e misericórdia35.
34. Ex.16.23-26, 29-30; 31. 15-17.
35. Is. 58. 13-14; Mt. 12.1-13.

VISITANTE SEJA BEM-VINDO!

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite, em culto
solene, iremos celebrar a Ceia do Senhor. Lembrando
aos irmãos que a Ceia é o símbolo memorial da morte
de nosso Senhor Jesus Cristo em favor de Sua Igreja.
“Fazei sito em memória de mim”. Assim sendo,
subamos a Casa do Senhor com um coração
agradecido e participemos dessa que é uma das mais
importantes reuniões da Igreja.
SEMANA
DE
ORAÇÃO
(08
a
12):
Dirigentes/Preletores: Seg – Pb. Léo/Pb. Diniz; Ter –
Pr. Eudes/Pr. Eudes; Qua – Adeilda/Dc. Marconi; Qui
– Adriana/Pb. Silas; Sex – Pr. Eudes/Pr. Eudes.
DIA DO PASTOR CONGREGACIONAL (02/10): o
culto de hoje a noite será oferecido a Deus em ações
de graças pelo Dia do Pastor Congregacional,
acontecido no dia 02/10. Os pastores Eudes, Walter,
Jedaías e Waldemar, que servem a Deus no ministério
de nossa Igreja, sentem-se honrados por terem sido
escolhidos pelo Senhor para esse ministério.
GRATIDÃO A DEUS: o Pastor Eudes agradece a
Deus pela bondade em permitir que ele completasse
setenta anos de idade no dia 02/10. Agradece ainda
aos irmãos pelos parabéns dispensados por eles,
inclusive através das redes sociais. Soli Deo Gloria.
MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: na próxima sextafeira, a partir das 09.30h, teremos uma manhã de
jejum e oração em nossa Igreja, aproveitando o
feriado do dia 12. Essa manhã de jejum e oração faz
parte da Semana de Oração da Igreja, portanto não
teremos culto nesse dia a noite.
DOMINGO MISSIONÁRIO: no próximo domingo
(14/10) teremos o nosso domingo missionário. Pela
manhã e à noite teremos programações especiais.
Pela manhã pregará o Pr. Welington Marconi, da IEC
Bairro das Indústrias. À noite pregará o diretor da
Secretaria de Missões da Igreja. Ainda à noite iremos
levantar a última parcela da oferta da Igreja para a
obra missionária de nossa Denominação. Alvo: R$
700,00. Os conjuntos da Igreja participarão de ambos
os cultos.
INTERCAMBIO MOCIDADES (27/10)
III IEC/JPA e IB IOO
ANIVERSÁRIO DAUC (28/10)
Tema: A Excelência do Amor, baseado em 1 Co 13.4-7.
Pregadora Miss. Vilma. Participação especial do
evangelista/cantor Nilson Lacerda.

