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

BOLETIM DOMINICAL – 09/06/19

Comentando o Sermão do Monte

O tesouro no céu – Olho puro – Os dois senhores –
Ansiosa solicitude pela vida (Mt 6.19-34)
No primeiro ensinamento dessa seção, o Senhor Jesus
critica a visão materialista do homem, que só pensa nas
coisas deste mundo, em prosperar materialmente, e lhe
apresenta algo infinitamente melhor, com dimensão
eterna, que é colocar o coração nas coisas de Deus, dos
Céus. Depois o Senhor trata da questão do olhar. Através
dos olhos, se não houver vigilância, pode-se deixar o
pecado dominar a alma, e a luz do Evangelho pode ser
ofuscada; Em seguida, o Senhor enfoca a questão da
mordomia cristã, da exclusividade do serviço que o servo
deve devotar ao seu Senhor. Um coração dúbio que não
entende nem se submete a exclusividade do reino de
Deus, não é do agrado de Deus. Finalmente, o Senhor
trata nessa seção da preocupação natural do homem
pelas coisas básicas para o suprimento de suas
necessidades, tais como comer, beber e vestir, e usando
alguns exemplos da própria natureza tais como as aves
que voam nos céus, que o Pai celeste as sustenta sem
trabalharem para isto, bem como os lírios que nascem nos
vales e como são revestidos por Deus de uma grande
beleza, sem também fazerem esforços para isso, e até diz
que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu com a
glória dada por Deus àquelas plantas. Na última parte
dessa seção, o Senhor Jesus insta com os seus
discípulos a darem prioridade ao Reino de Deus e a sua
justiça, prometendo Jesus, se essa prioridade for uma
realidade na vida deles, com certeza, suprir-lhes as
necessidades. Terminando a seção, o Senhor anima os
discípulos a não se inquietarem com coisa alguma, pois o
futuro a Ele pertence. Pr. Eudes Lopes Cavalcanti

ESCALA DE OBREIROS (JUNHO)
PÚLPITO IGREJA SEDE
09 – Pr. Walter; 16 – Miss. Liliane;
23 – Pr. Eudes; 30 - Pr. Waldemar
CULTO DEVOCIONAL
09 – Dc. Bruno; 16 – Asp. Pb. Fco;
23 – Laércia; 30 – Altino
MOCIDADE (SÁB)
22 – Pr. Jedaías
CULTO DA HORA NONA (QUA)
12 – Dc. Sérgio Sebastião;
19 - Esdras; 26 - Dc. Marconi
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA)
12 – Bosco; 19,26 - Sérgio Sebastião
CONG. ROTA DO SOL (DOM)
09 - Pr. Jedaías; 16 – Pb. Silas;
23 – Dc. Bonifácio; 30 – Pr. Jedaías
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM)
09 – Pb. Saul; 16 – Esdras;
23 – Pb. Saul; 30 – Esdras
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM)
09 – Altino; 16 – Pb. Carlos Alberto;
23 – Pr. Waldemar; 30 – Asp. Pb. Fco
IEC/MANAÍRA – 02,09,16,23,30
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA
11- Dc. Fabiano;
18 – Dc. Josias; 25 – Pr. Jedaías
ESCALA DLOV (SEDE)
09 – Bandinha/Getsêmani
16 – Coral/Getsêmani
23 - Getsêmani/Ebenézer
30 – Getsêmani/Bandinha

ESCALA DE DIÁCONOS
Hoje à noite – Gentil/Euclides
Terça-feira – Josias

Servi ao Senhor com alegria.
DIA 20/06 – MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO

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 (JUN/JUL)
09 – Dia do Oficial (2º Dom); 14 –
Intercâmbio UAC`s 3ª IEC/JPA e IEC Água
Fria; 15 – Aniversário da Bandinha (2º
Encontro de Bandinhas); 20 – Manhã de
Jejum e Oração; 22 – Evento do DBEN
(Sopão e Ação Social); 29 – Chá de Bebê
parente Pb. Genison; 29 – Intercâmbio
DHEC. 05,06/07 – Adorart; 13,14 – EBF; 14
– Dia da Mulher Congregacional (11); 20 –
Evento SEMI na praça do Geisel; 21 –
Intercambio
DAUC
Distrital;
27
–
Intercambio DHEC; 28 – Aniversário do
Coral da Igreja.
ANIVERSARIANTES DE JUNHO
02-Myllena Araújo; 02-Davi da Silva; 04Lucyan Soares; 06-Gizelda Maria; 08Isvonete da Silva; 09-Stefanie Giulyane; 10Mª das Graças Maciel; 13-Catiana Cabral; 15Janiele Andrade; 17-Silvânia Camilo; 17-Jair
Costa (J. Américo); 18-Emília Lopes (E.
Sátiro); 19-Enoque Monteiro; 20-Djanilson
Rodrigues; 23-Pb. Valdenor Torres; 26Carlos Antônio; 27-Kristofer Silva; 30Edméia Brito; 30-Pr. Walter Bezerra e 30Laércia Jamilly.
DIA DO OFICIAL CONGREGACIONAL
(2º DOMINGO DE JUNHO)
Pregador: Pr. Walter Moura
Tema: Chamados para Servir
Lema: “... sede fervorosos no espírito,
servindo ao Senhor”. Rm 12.11

LEITURA BÍBLICA – Sl 5
Deus aborrece os ímpios
e abençoa os justos
Salmo de Davi
1 - Dá ouvidos às minhas palavras, ó
Senhor; atende à minha meditação.
2 - Atende à voz do meu clamor, Rei meu e
Deus meu, pois a ti orarei. 3 - Pela manhã,
ouvirás a minha voz, ó Senhor; pela
manhã, me apresentarei a ti, e vigiarei.
4 - Porque tu não és um Deus que tenha
prazer na iniquidade, nem contigo
habitará o mal. 5 - Os loucos não pararão
à tua vista; aborreces a todos os que
praticam a maldade. 6 - Destruirás aqueles
que proferem a mentira; o Senhor
aborrecerá o homem sanguinário e
fraudulento. 7 - Mas eu entrarei em tua
casa pela grandeza da tua benignidade; e
em teu temor me inclinarei para o teu
santo templo.
8 – Senhor, guia-me na tua justiça, por
causa dos meus inimigos; aplana diante
de mim o teu caminho. 9 - Porque não há
retidão na boca deles; o seu íntimo são
verdadeiras maldades; a sua garganta é
um sepulcro aberto; lisonjeiam com a sua
língua. 10 - Declara-os culpados, ó Deus;
caiam por seus próprios conselhos; lançaos fora por causa da multidão de suas
transgressões, pois se revoltaram contra ti.
11 - Mas alegrem-se todos os que confiam
em ti; exultem eternamente, porquanto tu
os defendes; e em ti se gloriem os que
amam o teu nome. 12 - Pois tu, Senhor,
abençoarás ao justo; circundá-lo-ás da tua
benevolência como de um escudo.

Comentando o Breve Catecismo de Westminster
PERGUNTA 7. Que são os decretos de Deus? R. Os

decretos de Deus são o seu eterno propósito,
segundo o conselho da sua vontade, pelo qual,
para sua própria glória, Ele predestinou tudo o
que acontece. Ref. Rm 11.36; Ef 1.4-6, 11; At 2.23;
17.26; Jo 21.19; Is 44.28; At 13.48; 1Co 2.7; Ef
3.10-11. Nosso Comentário: Nessa pergunta a
inquirição é sobre o que são os decretos de Deus.
A resposta nos remete ao estudo da Teontologia.
Na Teontologia, os Decretos de Deus são as Suas
santas e sábias determinações através das quais
Ele governa o universo, dirige a história do
mundo e dá curso ao Seu programa redentor. Os
pressupostos que fundamentam os decretos de
Deus são: a) Atributos de Deus (Onipotência,
Onisciência e Onipresença); b) Caráter de Deus
(Amor, Bondade, Misericórdia, Justiça e Verdade);
c) Vontade Deus (Soberana, Diretiva, Permissiva).
Os decretos de Deus são classificados da seguinte
maneira: a) Decretos Positivos (Diretivos) – Deus
determina o que vai acontecer; b) Decretos
Permissivos – Deus permite o que vai acontecer.
A abrangência dos decretos: a) Contempla todo o
curso geral da história – At 17.26; b) Contempla
os acontecimentos particulares – Gn 45.7,8; c)
Contempla os atos bons dos homens – Ef 2.10; Jo
15.16; d) Contempla os atos pecaminosos dos
homens – Ef 2.23; 4.27,28; Pv 16.4; e) Contempla
os acontecimentos acidentais – Dt 34.20; f)
Contempla os meios e os fins – Gn 27.6-29;
25.19-23. Ainda no corpo doutrinário revelado
nas Escrituras, os decretos de Deus têm as
seguintes características: a) Fundamentado na
sabedoria divina – Ef 1.11; b) É eterno, ou seja,
concebido na eternidade e é permanente – Is
46.10; c) É eficaz, ou seja, cumprir-se-á
inexoravelmente – Sl 33.11; Pv 19.21; Is 46.10; Jó
42.2; d) É imutável, ou seja, não muda – Jó
23.13,14; Is 46.10; Lc 22.22; At 2.23; e) É
incondicional, ou seja, não depende de fatores
externos para serem cumpridos At 2.23; Ef
2.8,9; 1 Pe 1.2; f) É todo-abrangente, ou seja,
abrange os meios e os fins – Ef 2.10; Pv 16.4; At
2.23; 4.27,28; g) Com relação ao pecado é
permissivo – Sl 78.29; 105.15; At 14.16; 17.30.
Pr. Eudes Lopes Cavalcanti

OS OFICIAIS DE UMA IGREJA CONGREGACIONAL:
os oficiais de uma Igreja Local são identificados nas
Escrituras, a saber: Pastores, Presbíteros e Diáconos.
O perfil desses oficiais estão especificados pelo Espírito
Santo em 1 Tm 3.1-7 e Tt 1.5-9 (Pastores e
Presbíteros) e em At 6.3 e 1 Tm 3.8-13 (Diáconos). As
atribuições desses ministros encontram-se nas
Escrituras, no estatuto da Igreja e no da Denominação,
conforme especificado a seguir: a) Ao Pastor Titular
cabe a responsabilidade de liderar a ação pastoral da
Igreja em todas as suas instâncias, principalmente
aquelas ligadas à área espiritual. b) Aos Presbíteros
cabe auxiliar o Pastor no governo espiritual da Igreja; c)
Aos Diáconos cabe auxiliar o Pastor nas
temporalidades da Igreja. Esses oficiais são dádivas de
Deus a Igreja de Cristo na sua expressão local.
DIA DOS OFICIAIS: hoje à noite iremos celebrar ao
Senhor agradecendo-Lhe pelos oficiais pastores,
presbíteros e diáconos de nossa Igreja. Pregará no
culto o Pastor Walter Moura, sob o tema: Chamados
para Servir, baseado no texto Rm 12.11b.
Parabenizamos a esses ilustres irmãos pelo Dia dos
Oficiais, conforme calendário denominacional. Deus
continue abençoando a vida de cada um deles,
juntamente com os seus familiares. Amém!
INTERCÂMBIO UAC`s: na sexta-feira, dia 14/06, a
partir das 19.30h, teremos em nosso templo um
intercâmbio envolvendo a nossa Igreja e a IEC/Água
Fria. Toda a Igreja está sendo convidada para esse
evento, principalmente as irmãs que fazem parte do
nosso ministério.
CLASSE PREPARAÇÃO AO BATISMO: no próximo
domingo, no período de estudo da lição da EBD,
começará o funcionamento da Classe de Preparação ao
batismo. O professor dessa classe será o Dr.
Seminarista Altino.
ANIVERSÁRIO DA BANDINHA: o aniversário da
Bandinha, previsto no Calendário de Eventos da Igreja,
para o sábado 15/06, foi adiado pela diretoria da
mesma, para uma data mais apropriada.
DIA DO OFICIAL – 2º DOMINGO DE JUNHO

