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Focando a Doutrina Cristã
Soteriologia (II)
O Oferecimento Gratuito da Salvação
Deus em Cristo Jesus oferece, gratuitamente, a salvação a
todos os pecadores perdidos. A salvação é um dom gratuito de
Deus ao homem. “E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem

ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha; e quem quiser,
tome de graça da água da vida” Ap 22.17. (Veja ainda Rm

6.23; Tt 2.11; Is 55.1-3; Jo 7.37; Mt 11.28-30; Ef 2.8)
A Apropriação da Salvação
Para se apropriar da salvação dois passos são exigidos ao ser
humano por Deus: o primeiro é o arrependimento e o segundo
é a fé. “E dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus
está próximo. Arrependei-vos, e crede no evangelho” Mc 1.15.
(Veja ainda Lc 24.47; Mc 16.15,16; At 2.38; 3.19; Ef 2.8).
a) Arrependimento - Deus exige que o ser humano, para
receber dele o perdão, arrependa-se de seus pecados, isto é,
reconheça a sua condição de pecador perdido aos olhos do
Todo-Poderoso e tome a firme decisão de abandonar a vida
pecaminosa. “Mas Deus, não tendo em conta os tempos da

ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo o
lugar, que se arrependam; 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 17.30,31 (Veja ainda Lc
15.17-20; 18.13; 24.47; Mc 1.15).
b) A fé (Crer em Jesus) - O outro passo que deve ser tomada é o
passo da fé. A salvação oferecida, gratuitamente, por Deus ao
pecador perdido, deve ser recebida pela fé. O pecador,
arrependido, deve aceitar e crer em Jesus como seu único,
suficiente e eterno Salvador. “E eles disseram: Crê no Senhor
Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa” At 16.31 (Veja ainda
Mc 1.15; Mc 16.15,16; Ef 2.8; Rm 5.1; 10.8-11; Gl 2.16; 3.11).

Pr. Eudes Lopes Cavalcanti

ESCALA DE OBREIROS (MAIO)
PÚLPITO IGREJA SEDE
20 – Pr. Waldemar; 27 – Liliane Líger
CULTO DEVOCIONAL
20 – Esdras; 27 – Dc. Bruno
MOCIDADE (SÁB)
Mês do Lar
CULTO DA HORA NONA (QUA)
23 – Dc. Marconi; 30 – Pr. Eudes
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA)
23 - Dc. Meireles; 30 – Dc. Bosco
CONG. ROTA DO SOL (DOM)
20 – Dc. Bonifácio; 27 – Pb. Emanuel
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM)
20 – Dc. Josias; 27 – Pb. Silas
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM)
20 – Pr. Walter;
27 – Pb. Carlos Alberto
CONG. MANAÍRA
20; 27
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA
22 – Pr. Waldemar;
29 – Marlene Soares
PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL
26 – Pr. Jedaías
ESCALA DLOV
20 – Ebenézer/Getsêmani
27 – Ebenézer/Getsêmani
ESCALA DE DIÁCONOS
Hoje à noite: Marconi/Euclides; Ter – Fabiano
ACAMPAMENTO DOS JOVENS
22 A 24 DE JUNHO
INVISTAM NA VIDA DOS SEUS
FILHOS (JOVENS E ADOLESCENTES).

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 (MAI/JUN)
20 – Classe de Casais; 26 – Mês do Lar; 27 – Dia da
Missionária Congregacional; 31 – Manhã de Jejum e
Oração. 02/06 – Encontro de Oficiais Congregacionais
(Acamp. Canaã); 03 – Programação do DERE; 09 – 1º
Encontro de Bandinhas; 10 – Dia dos Oficiais; 10 –
Domingo Missionário; 15,16 – Evento Social
DBEN/Dia da Beneficência; 16 – Evento do DINF; 2224 – Acamp. dos Jovens; 30 – Intercâmbio UAC`s.
ANIVERSARIANTES DE MAIO
01-Edileusa Gomes, 01-Dc. Antônio João, 01-Daniel
Júnior e Mª Eduarda (E. Sátiro), 02-Dc. Marconi
Cavalcanti,
04-Isabel
Cristina
Gonçalves
(filha/Lurdinha) 05-Pb. Adelson Alexandre, 05Gabrielle 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, 19-Adriana Félix (esp. Pr. Samuel), 21-Mª Luiza
(filha/Wirlline), 21-Waldemar Esmeraldino (Pastor), 24Mª de Fátima Arruda, 24-Daniely Bezerra (E. Sátiro),
25-Mª da Penha Martins (J. Américo), 27-Og Ludwing,
27-Ingrid Victória (E. Sátiro), 28-Nayra França e 28-Dc.
Demétrio Albuquerque.
ORANDO PELAS FAMÍLIAS
Coloquemos diante do altar do Senhor,
nesta semana, a família do Presb. Valdenor (Pb.
Valdenor, Rosy, Vanessa, Rebeca, Emanuel e
Henrique). “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

LEITURA BÍBLICA – Salmo

30

1 - Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me
exaltaste; e não fizeste com que meus
inimigos se alegrassem sobre mim. 2 Senhor, meu Deus, clamei a ti, e tu me
saraste. 3 - Senhor, fizeste subir a minha
alma da sepultura; conservaste-me a
vida para que não descesse ao abismo.
4 - Cantai ao Senhor, vós que sois seus
santos, e celebrai a memória da sua
santidade.
5 - Porque a sua ira dura só um
momento; no seu favor está a vida; o
choro pode durar uma noite, mas a
alegria vem pela manhã. 6 - Eu dizia na
minha prosperidade: Não vacilarei
jamais. 7 - Tu, Senhor, pelo teu favor
fizeste forte a minha montanha; tu
encobriste o teu rosto, e fiquei
perturbado. 8 - A ti, Senhor, clamei, e ao
Senhor supliquei. 9 - Que proveito há no
meu sangue, quando desço à cova?
Porventura, te louvará o pó? Anunciará
ele a tua verdade? 10 - Ouve, Senhor, e
tem piedade de mim; Senhor, sê o meu
auxílio. 11 - Tornaste o meu pranto em
folguedo; tiraste o meu cilício e me
cingiste de alegria; 12 - para que a minha
glória te cante louvores e não se cale;
Senhor, Deus meu, eu te louvarei para
sempre.
MAIO MÊS DO LAR – AOS SÁBADOS
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL À NOITE

CONSTITUIÇÃO DE FÉ
CONGREGACIONAL DA ALIANÇA

Da justificacão
X
IV
Deus, desde toda a eternidade, decretou
justiﬁcar todos os eleitos10; e Cristo, na
plenitude do tempo, morreu pelos pecados
deles e ressuscitou para sua justiﬁcação¹¹.
Não obstante, não são justiﬁcados
pessoalmente até que o Espírito Santo, no
devido tempo, de fato, aplique Cristo a
eles¹².
10. 1Pe. 1.2,18-20.
11. Rm. 4.24-25; Gl. 4.4; 1Tm. 2.5-6.
12. Cl. 1. 21-22; Tt. 3. 4-7; 1Pe. 1.19-21.
V
Deus continua a perdoar os pecados
daqueles que são justiﬁcados¹³; e, ainda que
não poderão jamais cair do estado de
justiﬁcação14, poderão, contudo, em
decorrência de seus pecados, cair no
desprazer paternal de Deus: e, naquela
condição, normalmente não gozarão de
novo da luz de Seu rosto, até que se
humilhem,
confessem
seus pecados,
supliquem o perdão e renovem sua fé e seu
arrependimento15.
13. Mt. 6.12; Jo.1.7, 9; 2.1-2.
14. Lc. 22.32; Jo. 10.28; Hb. 10.14.
15. 2Cr. 7.14; Sl. 32.5; 89. 31-33.
VI
A justiﬁcação dos crentes sob o Antigo
Testamento era, em todos esses aspectos,
uma e a mesma justiﬁcação com a dos
crentes sob o Novo Testamento16.
16. Rm. 3. 21-26; 4. 22-24; Gl. 3.9, 13-14;
Hb. 9.15; 13.8. 63 64

CLASSE DE CASAIS: hoje pela manhã teremos, no
período de estudo da lição da EBD, a classe de casais sob
a orientação do casal Pr. Walter Moura/Raquel. Nessa
classe os casais estão estudando temas pertinentes a eles
e também orando pelos seus casamentos. Prestigiem!
MÊS DO LAR: ontem tivemos o terceiro culto do nosso
Mês do Lar. Pregou a Missionária Vilma. O culto foi
dirigido pelo DAUC de nossa Igreja. Foi um momento
gostoso que passamos na Casa do Senhor. Tivemos a
participação dos Conjuntos Getsêmani e Ebenézer bem
como o funcionamento da salinha das crianças. No
próximo sábado, no encerramento do mês do lar
pregará o Pastor Pedro Inácio, da UIECB. Teremos no
próximo sábado a participação dos Conjuntos Ebenézer
e Bandinha. A música tema do Mês do Lar é Casa de
Bênção, de Eyshila, e o tema geral no qual os
pregadores estão baseando as suas mensagens é:
“Família Cristã: Projetada para Transformar ”, baseado
em 2 Co 6.14-18.
MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: na próxima quintafeira, dia 31/05, feriado de Corpus Christi, teremos uma
manhã de jejum e oração. Convocamos a toda a Igreja
para esse momento de consagração quando estaremos
clamando a Deus pelas nossas vidas, famílias, Igreja, etc.
Você, irmão, fará melhor pela sua família orando a Deus
do que indo com ela para um lazer qualquer.
CESTA DO AMOR: pedimos a colaboração de todos
para prestigiarem a Cesta do Amor onde será
depositado, mensalmente, pelos irmãos, 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. Se cada um dos irmãos
que tem uma fonte de renda fixa trouxer um quilo de
alimento não perecível (desses itens citados não chegam
cada um a R$ 5,00) teremos, no mínimo, cem quilos de
alimentos o que irá facilitar grandemente a composição
das cestas básicas que fazemos mensalmente.
Lembrando que a beneficência é um dos ministérios da
Igreja, e que também tem o agrado de Deus. “E não nos

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

NOTA DE FALECIMENTO: faleceu na quinta-feira
passada com a idade de 43 anos a irmã Marta Firmino,
filha de Nininha de nossa Igreja. Marta se congregava no
Betel do Geisel. O sepultamento deu-se no mesmo dia
no Parque das Acácias. As nossas condolências a família
da irmã Nininha. Deus conforte a todos.

