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BOLETIM DOMINICAL – 11/11/18

Focando a Doutrina Cristã
Eclesiologia
O Governo da Igreja

Encontramos pelo menos três formas básicas de
governo através das quais são administradas as Igrejas
na sua expressão local:
- Episcopal – governo exercido através dos bispos,
escolhidos por eles mesmos (Metodista, Anglicano ou
Episcopal, Católica,...). Nesse tipo de governo a Igreja
não participa do processo decisório. Tt 1.5; 3 Jo 10.
- Presbiteriano – governo exercido através dos
Presbíteros (docentes e regentes) eleitos pela Igreja por
um determinado período, compondo o conselho das
comunidades. Nesse tipo de governo, a Igreja se
ausenta do processo decisório no cotidiano de seu
ministério, a não ser para a eleição de presbíteros ou
algo de maior monta. At 20.17; 1 Tm 5.17; Tt 1.5; 1 Pe 5.1.
- Congregacional – governo exercido pelos próprios
membros da Igreja através de suas assembleias
regulares. Os Pastores, Presbíteros e Diáconos
recebem da Igreja a delegação para exercerem o seu
mandato dentro de uma comunidade local. Mt 18.17,18;
At 1.15,23; 6.3; 14.23; 15.22,25.

Existe ainda uma forma de governo híbrido que utiliza,
uma mescla dos modelos básicos citados acima.
Dos três modelos básicos citados, o que mais se
aproxima do modelo bíblico é o Congregacional, pois
considera a Igreja como uma instituição divina e com
autoridade suficiente para governar-se a si mesma.
Esse governo tem como base maior a doutrina do
sacerdócio universal dos crentes, um dos legados da
Reforma Protestante.
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 (NOVEMBRO)
PÚLPITO IGREJA SEDE
11 – Miss. Vilma;
18 – Pr. Walter; 25 – DMOC
CULTO DEVOCIONAL
11 – Fabiano;
18 – Isabel; 25 – Esdras
MOCIDADE (SÁB)
17 – Miss. Liliane; 24 - Pr. Jedaías
CULTO DA HORA NONA (QUA)
14 - Josefa Porfírio;
21 – Dc. Euclides; 28 – Dc. Marconi
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA)
21 – Meireles; 14,28 – Bosco
CONG. ROTA DO SOL (DOM)
11 – Pb. Silas;
18 – Miss. Liliane; 25 – Pb. Emanuel
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM)
11 – Pr. Waldemar;
18 – Pb. Saul; 25 – Esdras
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM)
11 – Pr. Walter;
18 – Altino; 28 – Pb. Carlos Alberto
CONG. MANAÍRA – 11, 18, 25
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA
13,20,27 - Pr. Eudes
PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL
17 – Pr. Walter; 24 – Pr. Jedaías
ESCALA DLOV (SEDE)
11 – Ebenézer/Getsêmani/Ágape
18 – Bandinha/Getsêmani;
25 – Ebenézer/Getsêmani
ESCALA (CPADFM) instrumentista/solista
17 – Pablo/Raquel
ESCALA DE DIÁCONOS
Hoje à noite: Marçal/Marconi
Terça-feira: Fabiano
“Servi ao Senhor com alegria”

########

MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO – 15/11/18

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 (NOV/DEZ)
11 - Aniversário do DAUC - 15 – Manhã de Jejum e
Oração; 24 – Confraternização Auxiliadoras da Igreja;
24,25 – Aniversário DMOC; 25 – Aniversário
Getsêmani. 08/12 – Confraternização DLOV; 14 – Culto
Gratidão irmã Antônia; 15 – Confraternização DHEC;
22 – Culto Grupamento de Engenharia (Conj.
Ebenézer) ; 22 – Confraternização Ernani Sátiro; 31 –
Culto Final de Ano; 31 – Confraternização Igreja.
ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO
02-Jhulia Belmont
(filha/Rivanda);
02-Helena
(filha/Christyanne); 03-Joyce André; 04-José Trajano;
04-Artemísia Fragoso; 06-Ana Weslia (neta/Fátima
Rodrigues); 07-Iury Costa; 08-Luana Vitória
(filha/Adriana); 09-Raquel Bezerra; 10-Adeilda
Meireles; 11-Welington Arisson (E. Sátiro); 11-Eudes
Júnior; 13-Kaio Ribeiro (E. Sátiro); 13-Elinalva Augusto;
14-Diác. João Bosco; 15-Mª José Alves; 15-Mª José Felipe
(R. do Sol); 15-Manuella Gomes (E. Sátiro); 17-Fábio
Batista; 18-Joanne Daienne; 18-Francisco Pereira (E.
Sátiro); 19-Cleytiane Martins (E. Sátiro); 20-Maciel
Santos; 20-Geysa Carla; 22-Lindalva Serafim; 23Josinaldo da Silva (Naldinho); 24-Cristina Rodrigues;
25-Jefte Jonny (E. Sátiro); 26-Joquebede Porfírio; 28Jairo da Costa (J. Américo) e 30-Ruanna A. Cavalcanti.
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 Fátima
Rodrigues (Fátima, Aninha, e família).
“Orai uns pelos outros para que sareis”.

LEITURA BÍBLICA – Sl 32

A felicidade do homem perdoado.
Exortação ao arrependimento
1 - Bem-aventurado aquele cuja transgressão é
perdoada, e cujo pecado é coberto. 2 - Bemaventurado o homem a quem o Senhor não
imputa maldade, e em cujo espírito não há
engano. 3 - Enquanto eu me calei,
envelheceram os meus ossos pelo meu
bramido em todo o dia. 4 - Porque de dia e de
noite a tua mão pesava sobre mim; o meu
humor se tornou em sequidão de estio. (Selá)
5 - Confessei-te o meu pecado e a minha
maldade não encobri; dizia eu: Confessarei ao
Senhor as minhas transgressões; e tu
perdoaste a maldade do meu pecado. (Selá)
6 - Pelo que todo aquele que é santo orará a ti,
a tempo de te poder achar; até no transbordar
de muitas águas, estas a ele não chegarão.
7 - Tu és o lugar em que me escondo; tu me
preservas da angústia; tu me cinges de alegres
cantos de livramento. (Selá)
8 - Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que
deves seguir; guiar-te-ei com os meus olhos.
9 - Não sejais como o cavalo, nem como a
mula, que não têm entendimento, cuja boca
precisa de cabresto e freio, para que se não
atirem a ti.
10 - O ímpio tem muitas dores, mas aquele que
confia no Senhor, a misericórdia o cercará.
11 - Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós,
os justos; e cantai alegremente todos vós que
sois retos de coração.

CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA

Do Espírito Santo
X
I
Cremos e confessamos que Deus o Espírito
Santo, é a terceira pessoa da Santíssima
Trindade¹, eternamente procedente do
Pai e do Filho da mesma substância e
totalmente igual em glória, honra,
dignidade e poder. Deve o Espírito Santo
juntamente com o Pai e o Filho ser
amado, adorado, obedecido, servido e
crido pelos séculos dos séculos².

1. Mt. 28.19; 2Co. 13.13.
2. Mt. 3.16-17; Jo. 14.26; 15.26; 16.7-14.

II
Foi Ele quem inspirou os escritores
sagrados a registrarem a santa palavra de
Cristo de forma infalível e inerrante³.
3. Jo. 10.35; 15.26; 16.13-14; At. 1.16; 2Tm.

3.16; 1Pe 1. 1-12; 2Pe 1.19-21.

III
Ele é o Senhor dessa santa dispensação do
Evangelho de Cristo, assistindo-a com Seu
fruto, Seus dons e poderes extraordinários4
Ele mesmo atua na consciência dos
homens, convencendo-os do pecado, da
justiça e do juízo5, de maneira que, resistir
Sua graciosa oferta evangélica, é tornarse culpado do pecado de resistir ao
Espírito Santo6.
4. Jo.14.16-17; 15.26; 16.7; Rm. 12.6-8; 1Co.

12.4-11, 28-31; Gl. 5.22-25.
5. Jo. 16.8-11.
6. At. 7.51-53.

VISITANTE SEJA BEM-VINDO!

ANIVERSÁRIO DAS AUXILIADORAS: hoje à
noite iremos celebrar ao Senhor oferecendo um
culto em ações de graças por mais um
aniversário de organização do Departamento de
Auxiliadoras de nossa Igreja (DAUC). Pregará no
culto a Miss. Vilma. Teremos a participação do
cantor evangelista Nilson, da Assembleia de Deus
Missões. Os conjuntos da Igreja também
participarão do evento. Parabenizamos as irmãs
pelo aniversário e agradecemos a Deus pela vida
delas, e desejamos que Deus as abençoe sempre.
MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: na próxima
quinta-feira teremos uma manhã de jejum e
oração. Convocamos a toda a Igreja para
buscarmos a presença de Deus na manhã desse
dia, que é um feriado nacional, 15 de novembro,
Dia da proclamação da República. O culto
começará as 09.30h e se estenderá até às 12h.
Aproveitemos essa manhã para buscarmos a
presença de Deus.
ESCOLHAS DE DIRETORIAS PARA 2019:
chegamos ao penúltimo mês do ano e já é tempo
dos departamentos que têm segmentos de
pessoas envolvidas (DHEC, DAUC, DMOC, DCAS
e DINF, este último com os pais de filhos menores)
de irem orando e pensando nas diretorias para o
próximo ano. No final deste mês iremos montar
as próximas diretorias para apresentá-las à Igreja
em sua última assembleia de 2018. Essa
providência é cabível, pois são as novas diretorias
que se responsabilizarão pela confecção de
calendários de eventos setoriais que comporão o
calendário de eventos da Igreja 2019.
ELABORAÇÃO CALENDÁRIO EVENTOS
2019: em meado de dezembro iremos nos reunir
para confeccionar o calendário de eventos da
Igreja para 2019. Para isso é de suma
importância que as novas diretorias já estejam
confeccionadas.
EBD, CULTOS ORAÇÃO E ESTUDO BIBLICO:
lembrando aos irmãos a EBD e os cultos de
oração e estudo bíblico nas terças-feiras à noite.

