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BOLETIM DOMINICAL – 10/06/18

Focando a Doutrina Cristã
Soteriologia (IV) As Bênçãos Decorrentes da Salvação (Cont.)
e) Adoção – Todas aquelas pessoas que pela graça divina creem no
Evangelho de Cristo são adotadas por Deus como filhos. Saem de uma
simples condição de criatura de Deus para a altíssima posição de filho
de Deus pela fé em Cristo. “Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o
poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu
nome.” Jo 1.12. (Veja ainda Rm 8.15; Gl 4.5-7; Ef 1.5; 1 Jo 3.1,2).
f) Reconciliação - No ato da salvação, a pessoa é reconciliada com Deus
por intermédio de Jesus Cristo, desfazendo-se, assim, a inimizade que
existia entre Deus e o homem por causa do pecado. “Ora, tudo provém
de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu
o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo
reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas
transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.” 2 Co 5.18,19.
(Veja ainda 1 Tm 2.5; Rm 5.10,11; Ef 2.12-19; Cl 1.20; Hb 9.15; 12.24).
g) Santificação - No ato da conversão, a pessoa é purificada de seus
pecados numa ação instantânea da graça de Deus. Isso é chamado de
Santificação Posicional. Daí por diante o crente tem que se esforçar para
manter o seu coração puro diante de Deus. Chama-se essa fase da
santificação de Experimental. “Aquele que nos ama, e, pelo seu sangue,
nos libertou dos nossos pecados.” Ap 1.5. “Porque esta é a vontade de
Deus, a vossa santificação; que vos abstenhais da prostituição” 1 Ts 4.3.
(Veja ainda 1 Jo 1.9; 1 Co 6.11; Hb 10.10,29; 1 Ts 4.7; 5.23). h) Vida Eterna
– Deus graciosamente prometeu aos que creem em Cristo e o recebe
como Salvador o maior dos dons que o ser humano poderia receber que
é a vida eterna. Essa vida começa aqui neste mundo na vida do crente
genuíno, no momento de sua conversão, e se prolonga por toda a
eternidade. “E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e
ninguém as arrebatará das minhas mãos” Jo 10.28. (Veja ainda Jo
3.15,16,36; 5.24; 6.40,54; 1 Jo 5.11,12,13;...). i) Glorificação - No
programa divino em relação à Igreja, há uma bênção futura para todos
os crentes, que é a glorificação do seu corpo. Isso quer dizer que todos os
salvos, os falecidos e os que estiverem vivos, quando do arrebatamento
da Igreja, terão os seus corpos glorificados, habilitando-os, assim, a
viverem para sempre com o Senhor. “Pois a nossa pátria está nos Céus,
de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual
transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da
sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a
si todas” Fp 3.20,21. (Veja ainda Rm 8.17,30; Cl 3.4; 1 Pe 5.1; 1 Jo 3.2; Ef
5.27; 1 Co 15.53-57).
Pr. Eudes Lopes Cavalcanti

ESCALA DE OBREIROS (JUNHO)
PÚLPITO IGREJA SEDE
10 – Pr. Walter; 17 – Ev. Davi; 24 - Pr. Eudes
CULTO DEVOCIONAL
10 – Dc. Demétryo; 24 - Makobi
MOCIDADE (SÁB)
16 – Liliane; 30 – Ev. Davi
CULTO DA HORA NONA (QUA)
13 – Laércia; 20 - Dc. Marconi; 27 – Maria José (Euclides)
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA)
20 - Dc. Meireles; 13, 27 – Dc. Bosco
CONG. ROTA DO SOL (DOM)
10 – Liliane; 17 – Pr. Waldemar; 24 - Pb. Silas
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM)
10 – Pb. Emanuel; 17 – Dc. Josias; 24 – Pb. Saul
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM)
10 – Pb. Carlos Alberto; 17 – Dc. Francisco; 24 – Dc. Nivaldo
CONG. MANAÍRA
10,17,24
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA
12, 19, 26 – Pr. Eudes
PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL
16 – Pr. Walter; 23 – Pr. Jedaías; 30 – Pr. Waldemar
ESCALA DLOV (SEDE)
10 – Ebenézer/Getsêmani; 17 – Bandinha/Getsêmani
24 – Ebenézer/Oportunidades
ESCALA (CPADFM) - solista/instrumentista
16 – Raquel/Josias; 30 – André Fragoso/Pablo
ESCALA DE DIÁCONOS
Hoje à noite: Marçal/Euclides; Ter – Bruno

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 Obreiros
Sex – 19.30h - Culto nas Residências

Sab – 19.30h Culto dos Jovens

CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUN/JUL)
10 – Dia dos Oficiais; 10 – Domingo Missionário; 15,16 –
Evento Social DBEN/Dia da Beneficência; 16 – Evento
do DINF; 24 – Programação do DERE; 22-24 – Acamp.
dos Jovens; 30 – Intercâmbio UAC`s. 06 a 08/07 – 2º
Adorarte; 14 – Palestra para Casais; 13-15 – EBF; 15 –
Dia da Mulher Congregacional; 21 – Intercâmbio DHEC;
28 – Intercâmbio DAUC; 29 – Aniversário Coral.
ANIVERSARIANTES DE JUNHO
02-Myllena Araújo; 04-Lucyan Soares; 06-Gizelda Maria;
08-Isvonete da Silva; 09-Stefanie Giulyane; 10-Mª das
Graças Maciel; 13-Katiane Ferreira (E. Sátiro); 15Janiele Andrade; 17-Jair Costa (J. Américo); 18-Emília
Lopes (E. Sátiro); 19-Enoque Monteiro; 20-Ana Gabrielly
(E. Sátiro); 20-Djanilson Rodrigues; 23-Pb. Valdenor
Torres; 27-Kristofer Silva; 30-Edméia Brito; 30-Pr. Walter
Bezerra e 30-Laércia Jamilly.
ORANDO PELAS FAMÍLIAS
Coloquemos diante do altar do Senhor, nesta semana, a
família de Alzenir (Alzenir, Isabel, Liliane, Fábio, Neto).
“Orai uns pelos outros para que sareis”.
A VOZ CONGREGACIONAL
RÁDIO CPADFM – 96.1
SÁBADO – 11h às 11.50h
www.radiocpadfm.com.br
3222.4700, 3241.2864
WhatsApp 98700-7398

2º DOMINGO DE JUNHO – DIA DOS OFICIAIS
PARABENIZAMOS AOS PRESBÍTEROS E DIÁCONOS
DE NOSSA IGREJA PELA PASSAGEM DO DIA DOS
OFICIAIS. ABRAÇO FRATERNO A TODOS.

LEITURA BÍBLICA

A Grande Comissão conforme
o Evangelho de Mateus
Mt 28.16-20
18 - E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo:
É-me dado todo o poder no céu e na terra.
19 - Portanto, ide, ensinai todas as nações,
batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo;
20 - ensinando-as a guardar todas as coisas
que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou
convosco todos os dias, até à consumação dos
séculos. Amém!
A Grande Comissão conforme
o Evangelho de Marcos
Mc 16.15-20
15 - E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai
o evangelho a toda criatura.
16 - Quem crer e for batizado será salvo; mas
quem não crer será condenado.
17 - E estes sinais seguirão aos que crerem:
em meu nome, expulsarão demônios; falarão
novas línguas;
18 - pegarão nas serpentes; e, se beberem
alguma coisa mortífera, não lhes fará dano
algum; e imporão as mãos sobre os enfermos e
os curarão.
19 - Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi
recebido no céu e assentou-se à direita de
Deus.
20 - E eles, tendo partido, pregaram por todas
as partes, cooperando com eles o Senhor e
confirmando a palavra com os sinais que se
seguiram. Amém!

CONSTITUIÇÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA

Da fé salvífica
XX
I
Cremos e confessamos que a graça da fé, por meio
da qual os eleitos são capacitados a crer para a
salvação de suas almas¹, é a obra do Espírito de
Cristo em seus corações², e é ordinariamente
operada pelo ministério da Palavra³, pela
administração das ordenanças, através da oração,
e de outros meios. Assim, a fé dos eleitos se
desenvolve e se fortalece4. 1. Hb. 10.39. 2. Jo. 1.12-13;
6.44,65; Ef. 1.17-20; 2.8. 3. Mt. 28.19-20; Rm. 1.16-17;
10.14,17; 1Co. 1.21; 1Pe. 2.2. 4. Lc. 17.5; 22.19; At. 20.32;
Fp. 2.12-13; 1Ts 5.17; 1Pe. 2.2.
II
Por esta fé, o cristão crê ser verdadeiro tudo quanto
está revelado na Palavra5, pois a autoridade do
próprio Deus fala em Sua Palavra; e age de
conformidade com o que cada trecho especíﬁco da
mesma contém, obedecendo aos mandamentos 6,
tremendo ante suas ameaças, e abraçando as
promessas de Deus para esta vida e a vida por vir 7.
Os principais atos da fé salvíﬁca, porém, são:
aceitar, receber e descansar unicamente em Cristo
para a justiﬁcação, a santiﬁcação e a vida eterna,
em virtude do pacto da graça8. 5. Mt.7.24-27; Lc.
24.25-27,44-45; Jo. 10.35; Rm. 15.4; Ap. 1.1-3.
6. At. 24.14; Rm. 16.26; ITs. 2.13. Tg. 1.21-24. 7. Is. 66.2;
2Co. 1.19-20; Hb. 11.13. 1Jo. 2.25. 8. Jo. 1.12-13; At. 15.11; 16.
31; Gl. 2.20.
III
Esta fé é de diferentes graus, podendo ser fraca ou
forte⁹. Entretanto, por menor que seja a fé salvíﬁca
é de uma qualidade ou natureza diferente da fé e
graça comuns àqueles que professam a fé
temporariamente10; por isso, embora, muitas vezes,
a fé salvíﬁca seja assaltada e enfraquecida de
diversas
maneiras,
ela
logra
vitória¹¹,
desenvolvendo-se em muitos até atingir uma
plena segurança através de Cristo¹², que é tanto o
autor quanto o consumador de nossa fé¹³.
9. Mt. 6.30; Lc. 17.5; Rm. 4.19-29; Hb. 5.13-14. 10. Lc.
8.13; Jo. 2.23-24. 11. Ef. 6.16; 1Jo. 5.4-5. 12. Hb. 6.11-12;
10.22. 13. Hb. 12.2.

DOMINGO MISSIONÁRIO: hoje à noite
teremos o nosso momento missionário conforme
calendário de eventos da Igreja. A pregação, os
louvores e a leitura bíblica serão voltados para
esse grandioso tema. Nesse culto será levantada
a segunda oferta para a obra missionária de
nossa Denominação. Lembramos aos irmãos que
temos o alvo de R$ 2.500,00 para este ano, que
dividimos em quatro partes de R$ 625,00. Assim
sendo, solicitamos a colaboração dos irmãos para
atinjamos esse alvo hoje à noite. Lembremo-nos
que fazer missões é de responsabilidade de todos
os que creem em Cristo.
DIA DOS OFICIAIS: hoje à noite iremos celebrar
ao Senhor pelo Dia dos Oficiais, segundo domingo
de junho, conforme calendário denominacional.
Parabenizamos a esses ilustres irmãos que fazem
parte do ministério da III IEC/JPA. A Igreja
agradece a prestimosa colaboração que eles têm
dado no desenvolvimento da mesma.
PALESTRA DEPTº EDUC. RELIGIOSA: no
próximo domingo, dia 17/06, pela manhã,
teremos uma palestra sobre “Como Fazer uma
Leitura Produtiva da Bíblia”, que será proferida
pela Profª. Isabel Cristina, de nossa Igreja. Essa
palestra irá nos ajudar a fazer uma leitura da
Bíblia com mais produtividade.
CESTA DO AMOR: Colabore com a Cesta do
Amor trazendo um quilo de alimento não
perecível (feijão, arroz, macarrão, fubá, etc).
Esses mantimentos comporão as cestas básicas
para distribuição aos que estão enfrentando
necessidades dentro e fora da nossa Igreja. A
beneficência é um dos ministérios da Igreja, e tem
o agrado de Deus. “E não nos esqueçamos da

beneficência e comunicação, porque com tais
sacríficos Deus se agrada”. Hb 13.16.

EVENTO DO DINF: o evento do Departamento
Infantil previsto para o próximo sábado foi
adiado para uma data mais propicia. Os
diretores do DINF em breve informarão a Igreja
o dia desse evento.

