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UMA IGREJA A SERVIÇO DE DEUS E DA COMUNIDADE 

BOLETIM DOMINICAL  –  08/01/12 

As expectativas de Deus  
     Já é sabido de todos que Deus é um ser pessoal, dotado 
de inteligência, sentimentos e vontade, atributos esses que 
Ele graciosamente compartilhou em certa medida com as 
suas criaturas morais, pois Ele fez o ser humano conforme a 
Sua imagem e Sua semelhança. Evidentemente que se 
tratando de Deus esses atributos que caracterizam uma 
personalidade são encontrados em sua plenitude ou de 
forma absoluta. Isto é revelado nas Sagradas Escrituras.  
     Assim sendo, podemos extrair da Bíblia Sagrada que 
Deus, o Criador e o Redentor da Igreja tem uma  
expectativa no cumprimento do compromisso que ela tem 
Consigo, senão vejamos: “Agora, pois, ó Israel, que é o 
que o Senhor, teu Deus, pede de ti, senão que temas o 
Senhor, teu Deus, e que andes em todos os seus 
caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor, teu Deus, com 
todo o teu coração e com toda a tua alma” Dt 10.12.  
       A expectativa acima foi revelada no seu contexto 
histórico para o povo de Deus da Antiga Aliança, mas a 
finalidade precípua dela é para a Igreja que é o povo de 
Deus eleito na eternidade e chamado no tempo para ser do 
Senhor que a resgatou com o Seu próprio sangue.  
    Comentemos de forma sucinta cada uma dessas 
expectativas. Comecemos com o temor a Deus. Temor a 
Deus não é ter medo de Deus. Temor é dentre outras coisas  
ter reverência, ter respeito, é leva-Lo em consideração em 
todas as nossas  ações, considerando que iremos prestar 
contas de cada uma delas aquele que é o Senhor de nossas 
vidas. A Bíblia fala de uma bem-aventurança para quem 
teme a Deus. “... Bem-aventurado o homem que teme ao 
Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer” Sl 
112.1.  
     
 

       A outra expectativa de Deus encontrada no texto em 
questão é a que trata da obediência aos mandamentos 
divinos. Dissemos no início que Deus tem uma vontade 
revelada nas Escrituras para o Seu povo, ou seja, um 
padrão de vida onde a santidade (separação do pecado 

em todas as suas manifestações) é a nota dominante. A 
Bíblia diz que Deus é santo e por isso exige santidade 
daqueles que Lhe pertencem. “mas, como é santo 
aquele que vos chamou, sede vós também santos em 
toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: 
Sede santos, porque eu sou santo” 1 Pe 1.15,16.      
      Ainda no texto em apreço nos é mostrado que Deus 
tem uma expectativa no que se refere a sentimentos, 
que é que nós O amemos. Deus como ser pessoal tem 
sentimentos, sendo o amor um deles. Deus ama, pois 
Ele é amor. A expressão maior do amor de Deus foi a 
doação do seu Filho para morrer pelo seu povo. (Jo 
3.16). Em contrapartida Ele espera que nós O amemos 
também. “Nós o amamos porque ele nos amou 
primeiro” 1 Jo 4.19. Sobejas razões tinham o salmista  
quando fez duas declarações de amor a Deus. “Eu te 
amo, ó Senhor, força minha” Sl 18.1. “Amo ao Senhor, 
porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica” Sl 
116.1. 
      No texto, a última expectativa de Deus para com a 
sua Igreja refere-se ao serviço divino. É sabido pelo 
estudo das Escrituras que Deus determinou uma obra a 
ser realizada pela Igreja englobando quatro áreas, a 
saber: adoração, edificação, proclamação e 
beneficência. Para a realização dessa obra Deus 
distribuiu dons ao seu povo para que pudesse realizá-la 
a contento. Observem que essa obra deve ser 
realizada pela Igreja, pois ela é a instituição divina para 
isso. “para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de 
Deus se torne conhecida, agora, dos principados e 
potestades nos lugares celestiais” Ef 3.10. Esse serviço 
deve ser prestado com dedicação, com zelo, com 
alegria, e como prioridade absoluta na vida do cristão, 
pois a Deus estamos servindo. Observem a intensidade 
que o texto revela sobre o serviço a Deus: “com todo o 
coração e com toda a alma”.                        
                                        Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

 
 

     

 

 

  

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OS DEVERES DE UM MEMBRO DA IGREJA 

      À luz do Novo Testamento nem todo agrupamento de 

crentes deve ser considerado uma Igreja na sua expressão 

local. O agrupamento para ser Igreja tem que ter sido 

regularmente instalada, com os seus oficiais (pastores, 

presbíteros e diáconos), seus membros e congregados 

bem como deve ter como regra de fé e prática os santos 

ensinamentos do Senhor Jesus e dos seus apóstolos, 

exarados nas Sagradas Escrituras. 

       Considerando a exposição acima, é bom lembrar aos 

crentes que se congregam em nossa Igreja, membros e 

congregados, inclusive pastores, presbíteros e diáconos 

que é um privilégio fazerem parte de uma Igreja 

genuinamente cristã evangélica. Se por um lado é um 

privilégio gozar da comunhão com os santos do Senhor, 

usufruir dos cuidados espirituais da Igreja e da sua 

atenção e reconhecimento, existem  certas obrigações que 

devem ser lembradas, senão vejamos:   

1) É dever de todos os crentes procurarem viver uma vida 

que agrade a Deus; 

2) É dever de todos os membros da Igreja frequentar 

assiduamente aos seus trabalhos; 

3) É dever de todos os crentes ser pontual nos seus 

compromissos, mormente, com os da sua Igreja; 

4) É dever de todos os membros da Igreja contribuir 

fielmente com os dízimos e as ofertas para a 

manutenção do trabalho do Senhor realizado por ela; 

5) É dever de todos os membros da Igreja trabalhar para 

o desenvolvimento espiritual e numérico da mesma; 

6) É dever de todos os crentes em Cristo não serem 

maledicentes, não dizerem fofocas, ou falarem mal 

dos outros; 

7) É dever de todos os membros da Igreja obedecer aos 

seus pastores como autoridades constituídas por Deus 

dentro dela; 

8) É dever de todos os membros da Igreja, especialmente 

dos oficiais, quando se ausentarem dos cultos ou em 

viagem, informarem ao Pastor da Igreja; 

9) É dever de todos os membros, priorizarem em tudo as 

atividades da Igreja a que pertence e só saírem para 

realizar atividades em Igrejas diferentes da sua 

quando autorizados pela liderança da mesma. 

   Essas lembranças se fazem necessárias por que 

muitos de nós têm se esquecido de suas 

responsabilidades diante de Deus e da Igreja a que 

pertence.  

     Se você teme a Deus e quer ser uma bênção e sê em 

tudo abençoado procure, com a graça divina, cumprir os 

seus compromissos para com a Igreja a que você 

pertence.         Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  



 

            

PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
08 – Pr. Walter; 15 – Pr. Cícero;  

22 – Miss. Liliane; 29 – Pr. Eudes 
CULTO DEVOCIONAL 

08 – Neusa Moura; 15 – Jaciara;  
22 – Lúcia Diniz; 29 – Carmelita     

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
11 – Marlene Soares;  

18 – Rose Brito; 25 – Marlene Soares  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Antônio João (18); Meireles (11,25)   
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

Dirigentes: 12 – Presb. Genison;  
19 – Diác. Lucine; 26 – Diác. Josenilton.  

Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 

14 – Diác. Lucine; 21 – Pr. Walter  
ESCALA DE DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje à noite – Demétryo/Marçal; 
 Ter - Davi; Qui – Valdenor; Sáb – Bosco  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
08 – Pr. André; 15 – Diác. Junior;  

22 – Pr. Jedaías; 29 – Presb. Enoaldo       
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

08 – Diác. Marcone; 15 – Sem. Luzinaldo;  
22 – B.T. Silas; 29 – Pr. Cícero     

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

14 – Presb. Saul/Presb. Múcio;  
21 – Maria da Luz/Presb. Saul 
28 – Presb. Saul/Maria da Luz 

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

08 – Presb. Múcio; 15 – Diác. Lucine;  
22 – Pr. Cícero; 29 – Pr. Walter 

    CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (SEX)  
13 - Margarida/Presb. Inaldo; 

20 - Presb. Inaldo/Presb. Carlos Alberto 
27 – Presb. Carlos Alberto/Pr. Eudes  

CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
08 – Presb. Carlos Alberto; 15 – B.T. Samuel;  

22 – Presb. Inaldo; 29 – Sem. Luzinaldo 

####### 
ESCALA CONJUNTOS (JANEIRO) 

CORAL (recesso); SHEKINAH (08,29); KYRIOS 
(15); EBENÉZER (15,29); GETSÊMANI (22) 

 
     
 

  DINÂMICA DA IGREJA 
Domingo: 09h – Escola Dominical/10h30m – Culto 
Devocional/18h – Culto Vespertino  (1º domingo  – Ceia do 
Senhor); Terça–Feira: 19h30m – Culto de Oração; Quarta–
Feira: 15h – Culto da Hora Nona/19h30m – Ensaio do Conj. 
Ebenézer; Quinta-Feira: 19h30m – Culto de Estudo 
Bíblico/20h15m – Assembleia da Igreja (3ª quinta-feira de dois 
em dois meses); Sexta-Feira: 19h30m – Culto nos Lares (uma 
vez por mês)/19h30m – Culto de Evangelização (quinzenal); 
19h30m – Culto de Celebração ao Senhor (última sexta-feira de 
cada mês – DAUC/DHEC); Sábado: 19h30m – Ensaio do 
Conjunto Coral; 19h30m – Culto dos Jovens   (Culto Matutino: 
Todos os dias – 07h30m às 08h30m) (1ª Semana do mês – 
Culto de oração de segunda a sexta) 

CALENDÁRIO DE EVENTOS Janeiro/Fevereiro 
07/01 – Culto Especial da Mocidade; 08/01 – Dia de 
Intercessão pela ALIANÇA; 21/01 – Avanço Evangelístico no 
Geisel; 05/02 – Dia do Homem Congregacional; 12/02 – 
Aniversário do Getsêmani; 18 a 21/02 – Retiro Espiritual;  
29 – Aniversário do Círculo de Oração. 

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 
02 – Mª Francisca da Conceição (Rota do Sol); 03 – Rosy Nunes 

(Rozinha); 04 – Mª das Dores do Nascimento; 04 – Diác. Gilson 

Lima Ribeiro (Ernani Sátiro); 05 – Alana Akemi S. Yamaguchi; 

05 – Paulo Jorge (Valentina); 06 – Defrannil P. de Moura 

(Valentina); 06 – Jader Porfírio; 08 – Erivalda Maria dos Santos; 

08 – Frank (Valentina); 08 – Orlandina Santos Duarte (Ernani 

Sátiro); 11 – Presb. Aureliano F. de Medeiros; 11 – André 

(Valentina); 12 – Jonas Andrade de Sousa; 12 – Bruna Vanessa 

(filha de Valdilene); 12 – Evangleide L. Svendsen (Valentina); 13 

-–Mª de Fatima Brito; 13 – Jean Sales Pereira; 15 – Josete 

Ferreira da Silva; 16 – Diác. José Francisco Marçal Jr.; 17 – 

Joceane Gomes dos Santos (Valentina); 18 – Elda Lopes 

Cavalcanti (Ernani Sátiro); 18 – Linaldo A. dos Santos; 21 – 

Presb. Enoaldo José da Silva (Valentina); 24 – Leda Rejane 

Alves (Valentina); 25 – Mauro Filho (Valentina); 26 – Jaciara 

Fontes Ferreira; 27 – Presb. Múcio A. Araújo Lima; 27 – 

Valdilene Regis Silva; 28 – Hellen Karine Santana (Valentina); 

29 – Severina L. Brito; 30 – Keilla Anny da Silva Lima; 30 – 

Beatrix Andrade S. Ferreira.             PARABÉNS 

ANIVERSARIANTES! 

CAMPANHA CLIMATIZAÇÃO TEMPLO: estamos 

retomando a campanha para arrecadação dos 

recursos necessários a fim de adquirirmos as 

máquinas de ar condicionado para a climatização do 

templo. Contamos com a colaboração de todos! 

VÍDEOS DOS CULTOS: as mensagens pregadas no 
culto dos domingos à noite estão sendo postadas no 
site da nossa Igreja WWW.3iec.com.br.  

RETIRO ESPIRITUAL (18 a 21/02) 
 

PRESB. ADELSON: o estado de saúde de Adelson 
apresentou uma melhora e ele já se encontra na 
enfermaria do Hospital Dom Rodrigo. As visitas estão 
liberadas diariamente no horário das 15 às 16h. 
Continuemos orando por ele. 
CLASSE DE ESTUDO TEMÁTICO: começa hoje a classe 
de estudo temático, sob a liderança do Diác. Lucine. Essa 
classe funcionará uma vez por mês e o estudo será sobre 
adoração e louvor. O público alvo dessa classe é todos os 
irmãos que labutam no ministério de louvor da Igreja, quer 
tocando, quer louvando, e os diretores do DLOV. 
REUNIÃO CONJUNTO EBENÉZER: o pastor da Igreja 
convoca todas as irmãs que fazem parte do Conjunto 
Ebenézer, inclusive a nova direção do Departamento de 
Louvor da Igreja (DLOV), para uma reunião na próxima 
quarta-feira, a partir das 19h30m,  
REUNIÃO DEPARTAMENTOS (DMIS, DAUC, DHEC). 
Próxima sexta-feira, a partir das 19h30m. Objetivo: 
confecção de calendário de reuniões em conjunto. 
CASAMENTO: casaram-se no dia de ontem os jovens 
Cassiano e Fernanda, membros da Igreja, recém-
batizados, que se congregam no José Américo. O 
casamento deu-se no Mar Recepções, em Mangabeira. A 
cerimonia foi oficiada pelo Pastor da Igreja. Fernanda é 
filha do Presb. Inaldo que serve ao Senhor na 
Congregação citada. Parabenizamos aos nubentes e 
desejamos que Deus os abençoe nessa nova fase de 
suas vidas. 
FREQUENCIA CULTOS: lembramos aos irmãos a 
necessidade de frequentarem assiduamente os cultos da 
Igreja. Lembremo-nos de que os cultos são santas 
convocações para o povo de Deus celebrar aquele que é 
o Senhor do Universo. O desprezo aos cultos por parte 
dos membros e congregados acarreta sérios danos 
espirituais para a vida dos negligentes. Não estão 
incluídos nesta exortação aqueles irmãos que por 
questões justificáveis diante de Deus se ausentam dos 
cultos. Os cultos são momentos especiais de encontro de 
Deus com o seu povo, momentos de comunhão uns com 
os outros. Leia com atenção o versículo a seguir: “... 
porém, agora, diz o Senhor: Longe de mim tal coisa, 
porque aos que me honram, honrarei, porém os que me 
desprezam serão desmerecidos” 1 Sm 2.30.  
 
 
 

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

