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             BOLETIM DOMINICAL – 11/02/18 
 

Focando a Doutrina Cristã -  Cristologia 

                      As Duas Naturezas do Redentor  
                         A Natureza Divina de Jesus (II) 

                   Os atos poderosos atribuídos a Cristo 

- Criador do universo - “Porque nele foram criadas todas as coisas 

que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam 

dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado 

por ele e para ele” Cl 1.16 (Veja ainda Jo 1.3,10;  Hb 1.2)  

- Preservador de todas as coisas – “E ele é antes de todas as coisas, e 

todas as coisas subsistem por ele” Cl 1.17 (Veja ainda Hb 1.3).  

- Perdoador de pecados – “(1 João 1:9) - Se confessarmos os nossos 

pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos 

purificar de toda a injustiça” 1 Jo 1.9 (Veja ainda Mc 2.5,10; Lc 7.48; 

Jo 8.10,11; Ap 1.5).  

- Doador da vida eterna – “E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de 

perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão” Jo 10.28  (Veja 

ainda Jo 4.14; Ef 2.1,5; Jo 17.2).  

- Ressuscitador de mortos (Espirituais e Físicos) – “Em verdade, em 

verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos 

ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão” Jo 5.25.  

“Não vos maravilheis disto; porque vem a hora em que todos os que 

estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão 

para a ressurreição da vida; e os que fizeram o mal para a 

ressurreição da condenação” Jo 5.28,29 (Veja ainda Jo 11.43,44; Lc 

6.14,15; Mc 5.35-42).   

- Autoridade sobre a natureza – “E ele, despertando, repreendeu o 

vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e 

houve grande bonança” Mc 4.39 (Veja ainda Mc 6.48-50; Mt 21.19). 

- Doador da vida ressurreta -  “Mas a nossa cidade está nos céus, de 

onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que 

transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo 

glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as 

coisas” Fp 1.20,21 (Veja ainda Jo 5.28,29; 6.44; 11.25).  

- Juiz dos vivos e dos mortos – “Porquanto tem determinado um dia 

em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que 

destinou; e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os 

mortos” At 17.31 (Veja ainda 2 Tm 4.1; Jo 5.22; Mt 25.31,32; Rm 

14.10; 2 Co 5.10).                          Pr. Eudes Lopes Cavalcanti                                                
     

        

                                                        

    ESCALA DE OBREIROS (FEVEREIRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

11 – Pr. Walter; 
18 – Pr. Samuel; 25 – Pb. Osmar Carneiro   

CULTO DEVOCIONAL 
18 – Laércia; 25 – Dc. Gentil   

                        MOCIDADE (SÁB) 
17 – Dc. Fabiano; 24 – Dc. Josias 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

14 – Adriana Félix;  
21 – Marlene Soares; 28 - Laércia 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
Diác. Bosco (21); Diác. Meireles (14,28) 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
18 – Pr. Jedaías; 25 – Pb. Silas  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
18 – Pr. Waldemar; 25 – Pb. Saul  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
18 – Pb. Silas; 25 – Dc. Nivaldo  

CONG. MANAÍRA 
11 – Pb. Osmar Carneiro;  

18 – Pr. Eudes Lopes; 25 – Pb. Emerson 
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

20 – Pr. Samuel; 27 – Marlene Soares  
ESCALA DLOV 

11 – Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 
18 – Bandinha/Conj. Getsêmani 

25 - Conj. Ágape Kids + Oportunidades 
ESCALA DE DIÁCONOS  

Hoje à noite: Bosco/Marconi; Ter – Fabiano 
###### 

 
CAMPANHA CERÂMICA CALÇADA FRENTE IGREJA 

+ SALA DEPARTAMENTO INFANTIL 

R$ 30,00 Mt² 

  

 

 

  

 

 
  

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 

 
CALENDÁRIO DE EVENTOS (FEV/MAR) 

10-13 – Retiro Espiritual; 18 – Palestra 
Casais; 24 – Intercambio UAF`s Distrital 
ALIANÇA. 02,03/03 – Aniversário Cong. 
Ernani Sátiro; 03 – Avanço Missionário 
Ernani Sátiro; 05 à 10 – Concílio Nacional da 
ALIANÇA; 11 – Palestra Casais; 11 – Dia 
Internacional da Mulher; 16 – Evento DLOV; 
17 – Intercambio DHEC; 18 – Dia do DERP; 
24 – Aniversário Auxiliadora E. Sátiro; 30 – 
Manhã de Jejum e Oração. 

           ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 
02-André Fragoso, 03-Pedro Henrique (filho de 
Danilo), 04-Pb. Genison Gomes, 06-Cleonice 
Fernandes, 06-Elma Araújo, 09-Andevy Kauã 
(sobrinho de Aneilde), 09-Henery Lopes, 10-
Israel Fernandes, 13-Mª do Socorro, 16-
Auzeni da Silva, 19-Mário Lopes, 21-Rebeca 
Brito, 22-José Bruno, 23-Hortência Gabriela 
(nora/Vera), 24-Danilo José, 25-Gerlane Lima, 
27-Adriana Meireles. 
 

  

 

 

ORANDO PELAS FAMÍLIAS 

Coloquemos diante do altar do Senhor,  

nesta semana, a família do Dc. Murilo Pedro 
(Dc. Murilo, Amanda, Marina e Daniel).  

“Orai uns pelos outros para que sareis”. 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO 
 

 

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 

 

“Prega a palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não, corrige, 

repreende, exorta com toda a 

longanimidade e doutrina” 2 Tm 4.2 

A VOZ CONGREGACIONAL  
RÁDIO CPADFM – 96.1 

SÁBADO – 11h às 11.50h           
www.radiocpadfm.com.br  

3222.4700, 3241.2864 
 

http://www.3iec.com.br/
http://www.radiocpadfm.com.br/


 
 

                       LEITURA BÍBLICA  
                              

                              Fp 2.1-11 
1 - Portanto, se há algum conforto em 
Cristo, se alguma consolação de amor, 

se alguma comunhão no Espírito, se 
alguns entranháveis afetos e 
compaixões, 2 - completai o meu gozo, 
para que sintais o mesmo, tendo o 
mesmo amor, o mesmo ânimo, 
sentindo uma mesma coisa. 3 - Nada 
façais por contenda ou por vanglória, 
mas por humildade; cada um 
considere os outros superiores a si 
mesmo. 4 - Não atente cada um para o 
que é propriamente seu, mas cada 
qual também para o que é dos outros. 
5 - De sorte que haja em vós o mesmo 
sentimento que houve também em 

Cristo Jesus, 6 - que, sendo em forma 
de Deus, não teve por usurpação ser 
igual a Deus. 7 - Mas aniquilou-se a si 
mesmo, tomando a forma de servo, 
fazendo-se semelhante aos homens;  
8 - e, achado na forma de homem, 
humilhou-se a si mesmo, sendo 
obediente até à morte e morte de 
cruz. 9 - Pelo que também Deus o 
exaltou soberanamente e lhe deu um 
nome que é sobre todo o nome,  
10 - para que ao nome de Jesus se 
dobre todo joelho dos que estão nos 
céus, e na terra, e debaixo da terra,  

11 - e toda língua confesse que Jesus 
Cristo é o Senhor, para glória de Deus 

Pai. 

 CONSTITUIÇÃO DE FÉ  
CONGREGACIONAL DA ALIANÇA 

 

Da Criacão 
X  

I 
Cremos e confessamos que aprouve a Deus, 
o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a 
manifestação da glória de Seu eterno poder, 
sabedoria e bondade, no princípio, criar ou 
fazer do nada, o mundo e todas as coisas 
existentes nele, quer visíveis, quer invisíveis, 
no espaço de seis dias e tudo muito bom¹.  
 1. Gn. 1; Ex. 20.11; Sl. 104.24; Jr. 10.12; 
Jo.1.2-3; At.17.24; Rm.1.20; 11.36; Cl. 1.16; 
Hb. 1.2. 

II 
Depois de haver Deus criado todas as outras 
criaturas, Ele criou o homem, macho e 
fêmea², com almas racionais e imortais³, 
dotados   de conhecimento, justiça e 
genuína santidade, segundo a Sua própria 
imagem4, tendo a lei de Deus escrita em 
seus corações5 e o poder de cumpri-la; 
contudo, sujeitos à possibilidade de 
transgredi-la, sendo deixados à liberdade de 
sua própria vontade, a qual era sujeita a 
mudança. Além dessa lei escrita em seus 
corações, receberam um mandamento para 
que não comessem da árvore do 
conhecimento do bem e do mal; os quais, 
enquanto observassem, seriam felizes em 
sua comunhão com Deus e teriam domínio 
sobre as criaturas6. 
2. Gn. 2.7. 
3. Sl. 8.5; Ec. 12:7; Mt. 10.28. 
4. Gn. 1.26-27 
5. Rm. 2.14-15. 
6. Gn. 2. 15-17. 38 

 
 

RETIRO ESPIRITUAL (11,12/02): Começa hoje 
nas instalações de nossa Igreja, pela manhã, o 
nosso Retiro Espiritual. Teremos reuniões hoje 
pela manhã e à noite e na segunda-feira pela 
manhã e à noite.  O tema do Retiro é “O 
SENHORIO DE CRISTO, CONFORME 
REVELADO NAS SAGRADAS ESCRITURAS”. Os 
subtemas são: O Senhorio de Cristo na vida do 
crente enquanto indivíduo (1 Pe 3.15) – Pr. 
Jedaías (Dom – manhã); O Senhorio de Cristo na 
vida da Igreja enquanto comunidade (Ef 5.17) – 
Pr. Eudes (Dom – noite); O Senhorio de Cristo na 
família do crente (Js 24.15) – Pr. Walter (Seg – 
manhã); O Senhorio de Cristo na vida secular do 
crente (1 Co 10.31) – Pr. Samuel (Seg – noite). 
Teremos almoço no domingo (feijoada) e na 
segunda. (R$ 5,00 por pessoa em cada dia). Os 
conjuntos da Igreja (Ebenézer; e Bandinha) 
participarão desses cultos. Aproveitem! 
MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: o nosso Retiro 
Espiritual terminará na terça-feira com uma manhã 
de jejum e oração. Nessa reunião daremos 
oportunidades aos irmãos para testemunharem 
das bênçãos de Deus e também para 
apresentarem louvores ao Senhor. O Pb. Emerson 
Dantas, da Congregação em Manaíra estará 
ministrando a Palavra de Deus. À noite não 
haverá reunião na Igreja.   
COFRINHO MISSIONÁRIO NAS CLASSES EBD: 

Em cada classe da EBD (Homens, Mulheres, 
Jovens e Adolescentes) colocamos um cofrinho 
para ajuntar moedas de R$ 1,00 para ajudar no 
ofertório anual que a Igreja faz para a obra 
missionária de nossa Denominação. Pedimos aos 
professores que animem os seus alunos a 
contribuírem com missões. Outra coisa, esse 
ofertório não tem nada a ver com a oferta 
dominical para a EBD. 
CAMPANHA DA CERÂMICA: vamos instalar 
cerâmica na classe Infantil e na frente da Igreja. 
Estamos lançando uma campanha para ajudar no 
custeio desse projeto. O mt2 custará R$ 30,00. 
Queremos contar com a colaboração de toda a 
Igreja, principalmente dos pais cujos filhos utilizam 
a sala do Departamento Infantil. Colaborem! 
 

 


