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          BOLETIM DOMINICAL – 14/10/18   

            Focando a Doutrina Cristã 
                                Eclesiologia 
 

                          As Figuras da Igreja 
 

No Novo Testamento a Igreja de Cristo é representada por 
algumas figuras de linguagem, dentre elas temos: 
a) Um povo, uma nação, uma raça – Como um povo a 
Igreja compõe-se de cidadãos (os crentes), tem uma 
legislação (a Bíblia), tem um governante (o Senhor Jesus) 
e um  território (o Céu) – “Mas vós sois a geração eleita, o 
sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que 
anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas 
para a sua maravilhosa luz; vós, que em outro tempo não 
éreis povo, mas agora sois povo de Deus; que não tínheis 
alcançado misericórdia, mas agora alcançastes 
misericórdia; .” 1 Pe 2.9,10 (Veja ainda Rm 9.24-26; Gl 
6.16; Tt 2.14; Hb 10.30; Ap 21.3;...). 
b) Um corpo humano – A Igreja é comparada a um 
corpo, com todos os seus membros ligados uns aos outros 
e todos esses membros ligados a Cristo, a Cabeça da 
Igreja, isto pelo Espirito Santo. “Porque assim como em 
um corpo temos muitos membros, e nem todos os 
membros têm a mesma operação, assim nós, que somos 
muitos, somos um só corpo em Cristo, mas 
individualmente somos membros uns dos outros” Rm 
12.4,5 (Veja ainda 1 Co 10.16,17; 12.27; Ef 1.22,23; 2.16; 
3.16; Cl 1.18;...). 
c) Um templo, um edifício – Como um templo os crentes 
são comparados a pedras vivas argamassadas pelo 
Espirito Santo e ligadas à pedra fundamento, que é Cristo. 
“Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o 
Espírito de Deus habita em vós?” 1 Co 3.16 (Veja ainda 1 
Co 6.19; 2 Co 6.16; Ef 2.21,22; 1 Pe 2.5;...). 

                               Pr. Eudes Lopes Cavalcanti                          
 

                                                        

ESCALA DE OBREIROS (OUTUBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 

14 – SEMI; 21 – Pr. Walter; 28 – Miss. Vilma 

CULTO DEVOCIONAL 

                21 – Altino; 28 – Dc. Josias 

 MOCIDADE (SÁB) 

13 – Pr. Jedaías; 20 – Miss. Liliane 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 

17 – Dc. Euclides;  

24 – Josefa Porfírio; 31 – Pb. Diniz  

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

17,31 – Meireles; 24 – Bosco 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

14 – Pb. Silas;  

21 – Dc. Bonifácio; 28 – Pb. Emanuel  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

14 – Esdras; 21 – Pb. Saul; 28 – Altino 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

14 – Pb. Carlos; 21 – Esdras; 28 – Dc. 

Francisco 

CONG. MANAÍRA – 07,14,21,28 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

                     16,23,30 - Pr. Eudes 

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL 

20 – Pr. Jedaías; 27 – Pr. Waldemar  

ESCALA DLOV (SEDE) 

14 – Ebenézer/Ágape/Getsêmani 

21 – Bandinha/Getsêmani 

28 – Ebenézer/Getsêmani 

ESCALA (CPADFM) solista/instrumentista 

27 – Pablo/Wamberto 

ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite: Marçal/ Marconi 

Terça-feira: Josias 
 

“Servi ao Senhor com alegria” 
 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 
 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV) 
14 – Dia Nacional de Missões; 14 – Domingo 
Missionário; 20 – Avanço Missionário; 27 – 
Intercambio IB Itapororoca; 28 - Dia da Reforma 
(31). 03/11 – Palestra para  casais; 11 Aniversário do 
DAUC - 15 – Manhã de Jejum e Oração; 24 – 
Confraternização Auxiliadoras da Igreja; 24,25 – 
Aniversário DMOC; 25 – Aniversário Getsêmani.        
          ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 
01 – Pedro (filho Pr. Walter); 02 – Sara (filha Pr. 
Walter); 02-Eudes Lopes (Pastor); 04-Wirlline da 
Silva; 04-Edson Gomes (Tei); 04-Vilma Bandeira 
(E. Sátiro);  06-Andressa Cristina (filha/Liliane); 
07-Kátia Mª Araújo; 07-Ubiranildo Lilo (E. Sátiro); 
08-Rosilene Gomes (esposa de Tei); 09-Fabiano 
Nóbrega; 10-Daniel Fernandes; 12-Mª Da Luz 
Bezerra; 12-Dc. José Gentil; 12-Gabriela Pereira (R. 
do Sol); 13-Mª de Fátima Rodrigues; 14-Avani 
Dantas; 15-Luiza dos Santos; 17-Tiago de Andrade 
(filho/Vera); 19-Yan Ferreira (E. Sátiro); 20-Dc. 
Josias Batista; 21-Rivanda Belmont; 22-Isabel 
Cristina; 24-Celeida Mª; 25-Verônica Carlos; 27-
Severino Rafael (R. do Sol) e 27-Edileuza 
Marcolino (E. Sátiro). 
 
 

 
 
 

ORANDO PELAS FAMÍLIAS 
Coloquemos diante do altar do Senhor, nesta semana, 

a família de Celeida (Celeida, Efraim e família). 

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 

A VOZ CONGREGACIONAL  
RÁDIO CPADFM – 96.1 

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

3222.4700, 3241.2864 
WhatsApp 98700-7398 

 

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


 

LEITURA BÍBLICA – Sl 119.129-144 

       A excelência da lei do Senhor e a 

       felicidade daquele que a observa 

                                Pê 

129 - Maravilhosos são os teus 
testemunhos; por isso, a minha alma os 
guarda. 130 - A exposição das tuas 
palavras dá luz e dá entendimento aos 
símplices. 131 - Abri a boca e respirei, 
pois que desejei os teus mandamentos. 
132 - Olha para mim e tem piedade de 
mim, conforme usas com os que amam 
o teu nome. 133 - Ordena os meus 
passos na tua palavra, e não se apodere 
de mim iniqüidade alguma. 134 - Livra-
me da opressão do homem; assim, 
guardarei os teus preceitos. 135 - Faze 
resplandecer o teu rosto sobre o teu 
servo e ensina-me os teus estatutos. 
136 - Rios de águas correm dos meus 
olhos, porque os homens não guardam 
a tua lei. 
                          Tsadê 
137 - Justo és, ó Senhor, e retos são os 
teus juízos. 138 - Os teus testemunhos, 
que ordenaste, são retos e muito fiéis. 
139 - O meu zelo me consumiu, porque 
os meus inimigos se esqueceram da tua 
palavra. 140 - A tua palavra é muito 
pura; por isso, o teu servo a ama. 141 - 
Pequeno sou e desprezado, mas não me 
esqueço dos teus mandamentos. 142 - 
A tua justiça é uma justiça eterna, e a 
tua lei é a verdade. 143 - Aperto e 
angústia se apoderam de mim; não 
obstante, os teus mandamentos são o 
meu prazer. 144 - A justiça dos teus 
testemunhos é eterna; dá-me 
inteligência, e viverei.       (Cont.)  

Pê, Tsadê = letras do alfabeto hebraico  

(O Salmo 119 é um acróstico) 

                         

  CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA 

Dos juramentos legais e dos votos 
 I 

Cremos e confessamos que o juramento, quando 
lícito, é uma parte do culto religioso¹ em que o 
crente, em ocasiões próprias e com toda a  
solenidade, chama a Deus por testemunha do que 
assevera ou promete; pelo juramento ele invoca a 
Deus a fim de ser julgado por Ele, segundo a 
verdade ou a falsidade do que jura².  1. Dt. 10.20.  
2. Ex. 20.7; Lv. 19.12; 2Cr. 6.22,23; 2Co.1.23. 

II 
O Nome de Deus é o único pelo qual se deve jurar 
no culto público, Nome que deve ser usado com 
todo santo temor e reverência³. Portanto, jurar falsa 
ou precipitadamente por aquele glorioso e 
tremendo Nome, ou jurar por qualquer outra coisa, 
é pecaminoso e abominável4. Contudo, como em 
assuntos de gravidade e importância, um juramento 
é autorizado pela Palavra de Deus, tanto sob o 
Antigo quanto sob o Novo Testamento5, o 
juramento legal, sendo imposto por autoridade 
legal, deve ser prestado6. 
3. Dt. 6.13. 4. Ex. 20. 7; Jr. 5.7; Tg. 5.12. 
5. Hb. 6.16. 6. 1Rs. 8.31-32; Ed. 10.5. 
                                       III 
Todo aquele que fizer um juramento autorizado 
pela Palavra de Deus, deve ponderar devidamente 
sobre a gravidade de um ato tão solene, e não deve 
afirmar nada senão aquilo de que esteja 
plenamente persuadido ser a verdade7. Nem 
tampouco deve alguém obrigar-se, por juramento, a 
qualquer coisa senão àquilo que é bom e justo e 
àquilo que ele crer ser assim, e aquilo que está 
resolvido cumprir8. Entretanto, é pecado recusar 
prestar juramento no tocante a qualquer coisa justa 
e boa, sendo ela imposta por autoridade legal⁹. 
7. Jr. 4.2. 8. Gn. 24.2-3, 9. 9. Ne. 5.12. 

 

DOMINGO MISSIONÁRIO: hoje teremos o 
nosso domingo missionário. Pela manhã e à noite 
teremos programações especiais. Pela manhã 
pregará o Pastor Missionário Welington Marcone, 
da IEC Bairro das Indústrias. Welington tem uma 
enriquecedora experiência na obra missionária 
da ALIANÇA na Bolívia. À noite pregará o 
diretor da Secretaria de Missões da Igreja. Ainda 
à noite iremos levantar a última parcela da 
oferta da Igreja para a obra missionária de nossa 
Denominação. Alvo: R$ 700,00. Os conjuntos da 
Igreja participarão de ambos os cultos. 
AVANÇO MISSIONÁRIO (20/10): está 
previsto no calendário de eventos da Igreja um 
avanço missionário no próximo sábado nas ruas 
adjacentes ao nosso templo. Maiores informações 
serão dadas nos cultos de hoje pela manhã e a 
noite, bem como no nosso grupo de WhatsApp. 
INTERCÂMBIO MOCIDADES (27/10): 
sábado, dia 27/10, haverá em nosso templo o 
intercâmbio de nossa mocidade com a mocidade 
da Igreja Batista de Itapororoca/PB. Já houve um 
intercambio nosso com aquela igreja em 
Itapororoca, e no sábado em questão haverá a 
reciprocidade. A programação do culto é de 
responsabilidade da IB/IOO. Toda a Igreja está 
convidada para prestigiar esse evento. 
CULTO COMEMORATIVO: no domingo 28/10, 
pela manhã, teremos um culto comemorativo da 
Reforma Protestante. A reflexão bíblica de 15 a 
20 minutos será feita pelo Dc. Josias conforme 
escala de outubro. Em seguida, o pastor da Igreja 
fará uma exposição sobre esse fato histórico. 
ANIVERSÁRIO DAUC: devido o segundo turno 
da eleição em nosso País ser no dia 28/10, e que 
teremos um esvaziamento por causa de viagens 
e irmãos trabalhando na Justiça Eleitoral, como 
aconteceu no primeiro turno das eleições, a 
direção do Departamento de Auxiliadoras achou 
por bem transferir a festividade de aniversário 
para o dia 11/11/18. Permanecem o mesmo tema, 
pregadora, participação especial, etc.  
 


