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          BOLETIM DOMINICAL – 12/05/19 
  

Comentando o Sermão do Monte 
As Bem-aventuranças 

O Senhor Jesus Cristo começa o Sermão do Monte 
falando sobre as bem-aventuranças, nove ao 
todo, segundo o relato de Mateus. A palavra 
bem-aventurança significa feliz, muito feliz. Nas 
bem-aventuranças Jesus identifica os segmentos 
de pessoas agraciadas por Deus, e em seguida 
completa a declaração com o resultado da bem-
aventurança. Na primeira bem-aventurança, o 
grupo identificado são os pobres de espirito, e o 
resultado da bem-aventurança é porque deles é o 
reino dos céus. Nas bem-aventuranças os grupos 
identificados, são: os pobres de espirito, os que 
choram, os mansos, os que têm fome e sede de 
justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os 
pacificadores, os que sofrem perseguição por 
causa da justiça, e os que são injuriados, 
perseguidos e infamados por causa do nome de 
Jesus. As bênçãos de dimensão eterna que 
contemplam esses bem-aventurados são 
respectivamente: o reino dos céus pertence aos 
pobres de espirito; o consolo do Espirito é para os 
que choram; a herança da terra pertence aos 
mansos; a fartura na alma é para os que têm 
fome e sede de justiça; a misericórdia dispensada 
por Deus é para aqueles que tratam os outros 
com misericórdia; a benção de ver a glória de 
Deus é para os limpos de coração; a adoção de 
filhos é para os pacificadores; o reino dos céus é 
também para os que sofrem perseguição por 
causa da justiça; e a alegria eterna, o galardão 
de Deus é para aqueles são perseguidos, 
injuriados e infamados por causa do nome de 
Jesus.                 Pr. Eudes Lopes Cavalcanti    

      
      

     

          
                    
               ESCALA DE OBREIROS (MAIO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
12 – Pr. Walter;  

19 – Pr. Eudes; 26 – Dc. Fabiano Almeida 
CULTO DEVOCIONAL 

12 – Dc. Bruno  
19 – Asp. Pb. Francisco; 26 – Ev. Davi 

                        MOCIDADE (SÁB) 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

15 – Dc. Sérgio Sebastião 
22 - Dc. Euclides; 29 - Dc. Marconi  

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
15 – Bosco; 22,29 - Sérgio Sebastião 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
12 – Pr. Jedaías;  

19 – Pb. Emanuel; 26 – Pr. Jedaías 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

12 – Pb. Saul; 19 – Esdras; 26 – Pb. Saul  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

12 – Sem. Altino;  
19 – Pb. Silas; 26 – Pb. Carlos Alberto 

CONG. MANAÍRA – 05,12,19,26 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

14 – Pb. Francisco;  
21 - Pb. Carlos Alberto; 21 – Sem. Altino;  

ESCALA DLOV (SEDE) 
12 - Getsêmani/Ebenézer 

19 – Getsêmani/Bandinha/Quinteto 

26 -  Getsêmani/Ebenézer (M/N) 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite – Bruno/Makobi 
Terça-feira – Josias Júnior 

DIA DAS MÃES (GRATIDÃO) 
A nossa gratidão a Deus pelas mamães que 

fazem o ministério de nossa Igreja. Que Deus 
as abençoe de uma maneira especial neste 

dia, o Dia das Mães, bem como durante a 
existência de cada uma delas. O nosso 

respeito e admiração por todas. 
A direção da Igreja. 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

      CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAI/JUN) 
18,26/05(M) – Mês do Lar; 12 – Dia das Mães; 24,25 
– Seminário de Evangelismo Infantil Criativo; 25 – 

Intercâmbio DHEC; 25 - Aniversário UAC Ernani 
Sátiro; 26 – Dia da Missionária. 08/06 – Jantar dos 

Namorados; 09 – Dia do Oficial (2º Dom); 15 – 
Aniversário da Bandinha (2º Encontro de 

Bandinhas); 20 – Manhã de Jejum e Oração; 22 – 
Evento do DBEN (Sopão e Ação Social); 29 – 

Intercâmbio DHEC. 
              ANIVERSARIANTES DE MAIO 
01-Edileusa Gomes, 01-Ana Cristina, 01-Daniel Júnior 

e Mª Eduarda (E. Sátiro), 02-Alice Fontes 
(filha/Jaciara), 02-Dc. Marconi Cavalcanti, 04-Isabel 

C. Gonçalves (filha/Lurdinha), 05-Pb. Adelson 
Alexandre, 05-Gabrielle Soares, 08-Carmelita Tereza, 

09-Miriam Joaquim, 11-Maria Edinalva (E. Sátiro), 11-
Dc. Joaquim de Meireles, 12-Kauane Ribeiro (E. 

Sátiro), 13-Gabriel Braz, 16-Ana Luiza 
(Neta/Zenaide), 21-Mª Luiza (filha/Wirlline), 21-
Waldemar Esmeraldino (Pastor), 24-Mª de Fátima 

Arruda, 24-Daniely Bezerra (E. Sátiro), 25-Mª da 
Penha Martins (J. Américo), 26-Igor Gabriel (E. 

Sátiro), 27-Og Ludwing, 27-Ingrid Victória (E. Sátiro), 
28-Nayra França e 28-Dc. Demétryo Albuquerque. 
 

 
 

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 

 

“Prega a palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não, corrige, 

repreende, exorta com toda a 

longanimidade e doutrina” 2 Tm 4.2 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LEITURA BÍBLICA – Pv 31.10-31 
O louvor da mulher virtuosa 

10 -  Mulher  v ir tuosa,  quem a achará?  

O seu valor  mui to  excede o  de f inas  jó ias .  

11  -  O coração do seu mar ido confia  nela,  

e não haverá fa l ta  de ganho.  

12 -  E la  lhe faz  bem e não mal ,  

todos  os  dias  da sua v ida.  

13 -  Busca  lã  e l i nho  

e de  bom grado t rabalha com as  mãos .  

14 -  É  como  o navio  mercante:  

de longe t raz o  seu pão.  

15 -  É  a inda noi te,  e  já  se  levanta,  

e dá mant imento à  sua casa  

e a  tarefa  às  suas  servas .  

16 -  Examina uma propr iedade e adquire -a;  

planta  uma v inha com as  rendas  do seu t rabalho.  

17 -  C i nge os  lombos  de força  

e for ta lece  os  braços .  

18 -  E la  percebe que o  seu  ganho é bom;  

a  sua lâmpada não se apaga de  noi te.  

19 -  Es tende as  mãos  ao fuso,  

mãos  que pegam na roca.  

20 -  Abre a  mão ao a fl i to ;  

e a inda a  es tende  ao necess i tado.  

21  -  No tocante à  s ua casa,  não  teme a neve,  

pois  todos  andam ves t idos  de  lã  escar late.  

22 -  Faz para s i  cober tas ,  

ves te-se de l i nho  f i no e de púr pura.  

23 -  Seu mar ido é es t imado  ent re os  j uízes ,  

quando se as senta  com os  anciãos  da terr a.  

24 -  E la  faz  roupas  de l i nho f ino,  e vende -as ,  

e dá c intas  aos  mercadores .  

25 -  A  força e a  dignidade  são os  seus  ves t idos ,  

e,  quanto ao dia  de  amanhã,  não tem preocupações .  

26 -  Fala  com sabedor ia,  

e a  ins t rução da bondade es tá  na sua l í ngua.  

27 -  A tende ao bom andamento da sua cas a  

e não come o pão da pr eguiça.  

28 -  Levantam-se seus  f i lhos  e lhe chamam di tosa;  

seu mar ido  a  louva,  dizendo:  

29 -  Mui tas  mulher es  procedem v ir tuosamente,  

mas  tu  a  todas  sobrepujas .  

30 -  Enganosa é  a  graça,  e  vã,  a  for mosur a,  

mas  a  mulher  que teme ao Senhor ,  es sa  será louvada.  

31  -  Dai - lhe do fruto  das  suas  mãos , 
e de  públ ico  a  louvarão as  suas  obras . 

 

    Comentando o Breve Catecismo de Westminster 
PERGUNTA 3. Qual é a coisa principal que 
as Escrituras nos ensinam? 
R. A coisa principal que as Escrituras nos 
ensinam é o que o homem deve crer acerca 
de Deus, o dever que Deus requer do 
homem. Ref. Jo 5.39; 20.31; Sl 119.105; Rm 
15.4; 1Co 10.11. 
Nosso Comentário: Deus graciosamente se 
revelou ao homem através das Sagradas 
Escrituras. As Escrituras apresentam o 
programa redentor. O Filho de Deus 
encarnou, morreu na cruz e ressuscitou 
dentre os mortos para nos reconciliar com 
Deus. O objetivo básico da revelação de 
Deus através das Escrituras é que devemos 
crer em Jesus Cristo, o Seu Filho, nosso 
Redentor. “Na verdade, fez Jesus diante 
dos discípulos muitos outros sinais que não 
estão escritos neste livro. Estes, porém, 
foram registrados para que creiais que 
Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para 
que, crendo, tenhais vida em seu nome”. Jo 
20.30,31. Com a crença em Cristo, a pessoa 
é regenerada tornando-se uma nova 
criatura (2 Co 5.17). Daí se apresenta 
diante dela um novo padrão de vida 
determinado por Deus. É o código de ética 
ou o código de santidade para a Igreja de 
Cristo. Paulo escrevendo a Timóteo em sua 
segunda carta (3.16,17), fala sobre a 
inspiração das Sagradas Escrituras, e nos 
diz que essa Escritura foi-nos dada para 
moldar o nosso caráter a semelhança do 
caráter de Cristo, pois Cristo é o paradigma, 
o modelo, o padrão de uma vida que 
agrada a Deus. As Escrituras se prestam 
para isso, pois ela é a Palavra de Deus, e ela 
manifesta a vontade de Deus que é boa, 
agradável e perfeita (Rm 12.1,2).  

                            Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

DIA DAS MÃES: hoje estamos celebrando ao 
Senhor pelo Dia das Mães. No culto à noite, 

que será oferecido a Deus, teremos um 
momento de gratidão ao Senhor pela vida das 
mães da nossa Igreja, inclusive as que 
estiverem presente no culto. A pregação da 
Palavra que será feita pelo Pr. Walter Moura 

enfocará essa temática. Logo após o culto, os 
homens da Igreja oferecerão um jantar para as 
mamães e também para toda a Igreja presente. 
O culto começará às 18h e se encerrará as 
19.30h, seguido do jantar. 

MÊS DO LAR: Sexta e sábado passados, tivemos 
a continuidade dos cultos do mês do lar. Na 
sexta-feira tivemos o culto na casa do irmão 
Ednaldo Lopes e ontem tivemos o culto no 
santuário quando pregou na ocasião o Pr. 
Sérgio Paulo, presidente da nossa 

Denominação. Na próxima sexta-feira, o culto 
no lar será na casa do Pb. Carlos Alberto, e no 
sábado estaremos recebendo a visita do Pb. 
José de Arimatéia, da IEC-Manaíra, que pregará 
a Palavra de Deus. Pedimos o engajamento de 

todos, especialmente das famílias a essa 
programação do mês do lar.  
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO: o casal Pr. 
Waldemar/Fátima completou na terça-feira 
passada quarenta e quatro anos de casados. 

Parabéns ao casal! Que Deus continue 
abençoando a vida desses amados irmãos. 

 
 

NASCIMENTO: nasceu na quarta-feira 

passada Letícia, a primeira filha do casal 
Makobi/Laélia. Parabéns ao casal e aos avós 
Presb. Diniz/Lúcia e Presb. Léo/Emília. Deus 
abençoe Letícia, que ela cresça com saúde e na 

graça e no conhecimento de Jesus Cristo. 

 


