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Rua Elba Maria Silva da Costa, S/Nº- Geisel 

Pastor Titular:  Rev. Eudes Lopes Cavalcanti 

WWW.3iec.com.br 
 

          BOLETIM DOMINICAL – 04/11/18   

            Focando a Doutrina Cristã 
                                Eclesiologia 
                              

             Os Oficiais Regulares da Igreja 
São três as categorias de oficiais regulares, 
ligados diretamente a uma Igreja na sua 
expressão local, a saber: 

a) Pastor – é o oficial eleito pela Igreja para 
exercer o ministério pastoral, apascentar o 
rebanho do Senhor. “E ele mesmo deu uns para 
apóstolos, e outros para profetas, e outros para 
evangelistas, e outros para pastores e 
doutores” Ef 4.11. (Veja ainda Jr 3.15; 1 Tm 5.17; Hb 

13.7; 1 Ts 5.12,13,...). 

b) Presbítero – é o oficial designado pela 
Igreja para auxiliar o pastor no governo 
espiritual da Igreja, ajudando no pastoreio do 
rebanho do Senhor. “E, havendo-lhes, por 
comum consentimento, eleito anciãos em cada 
igreja, orando com jejuns, os encomendaram 
ao SENHOR em quem haviam crido” At 14.23 

(Veja ainda At 11.30; 15.4,22,23; 20.17,28; 1Tm 5.17; Tt 

1.5; Tg 5.14; 1 Pe 1.1; 2 Jo 1; 3 Jo 1;...). Os termos 
presbíteros, bispos, anciãos são termos 
intercambiáveis, ou seja, refere-se ao mesmo 
oficio. Na Teologia Reformada Os Pastores são 
chamados de Presbíteros Docentes e os outros 
Presbíteros, de Presbíteros Regentes. 

c) Diácono – é o oficial designado para 
cuidar das temporalidades da Igreja 
especialmente da beneficência – “Paulo e 
Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os 
santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, 
com os bispos e diáconos” Fp 1.1 (Veja ainda At 

6.1-6; 1 Tm 3.8-13).         
                                   Pr. Eudes Lopes Cavalcanti                

     

                                                        

ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 

04 – Pr. Eudes; 11 – Miss. Vilma;  

18 – Pr. Walter;  25 – Miss. Liliane 

CULTO DEVOCIONAL 

 04 – Laércia; 11 – Fabiano;  

18 – Isabel;  25 – Esdras 

                       MOCIDADE (SÁB) 

10 – Ev. Davi; 

17 – Miss. Liliane; 24 - Pr. Jedaías  

CULTO DA HORA NONA (QUA) 

07 – Pb. Diniz; 14 - Josefa Porfírio;  

21 – Dc. Euclides; 28 – Dc. Marconi  

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

07,21 – Meireles; 14,28 – Bosco 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

04 – Pr. Jedaías; 11 – Pb. Silas;  

18 – Miss. Liliane;  25 – Pb. Emanuel 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

04 – Pr. Walter; 11 – Pr. Waldemar; 

 18 – Pb. Saul;  25 – Esdras 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

04 – Pr. Waldemar; 11 – Pr. Walter; 

 18 – Altino; 28 – Pb. Carlos Alberto 

CONG. MANAÍRA – 04, 11, 18, 25 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

                 06,13,20,27 - Pr. Eudes 

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL 

10 – Dc. Josias 

17 – Pr. Walter; 24 – Pr. Jedaías  

ESCALA DLOV (SEDE) 

04 – Coral/Getsêmani;  

11 – Ebenézer/Getsêmani/Ágape 

 18 – Bandinha/Getsêmani; 

25 – Ebenézer/Getsêmani 

ESCALA (CPADFM) instrumentista/solista 

10 – Josias/Murilo; 17 – Pablo/Raquel 

ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite: Bruno/Marconi 

Terça-feira: Josias 

“Servi ao Senhor com alegria” 

  

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 
10/11 – 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.  08/12 – Confraternização DLOV; 
08 - Culto Formatura SETEP; 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-Yuri 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; 23-Josinaldo da Silva (Naldinho); 24-
Cristina Rodrigues; 25-Jefte Jonny (E. Sátiro); 26-
Joquebede Porfírio; 28-Jairo da Costa (J. Américo) e 30-
Ruanna A. Cavalcanti. 
 
 

 
 

ORANDO PELAS FAMÍLIAS: Coloquemos diante do 
altar do Senhor, nesta semana, a família do Pb. Léo 

(Léo, Emília, Makobi, Henery, Késia e Laélia).      
 “Orai uns pelos outros para que sareis”. 

 

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 19 
 

A excelência da criação e suas leis,  

   assim como da palavra de Deus 
 

1 - Os céus manifestam a glória de Deus e o 
firmamento anuncia a obra das suas mãos. 2 - Um 
dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra 
sabedoria a outra noite. 3 - Sem linguagem, sem 
fala, ouvem-se as suas vozes 4 - em toda a 
extensão da terra, e as suas palavras, até ao fim do 
mundo. 
Neles pôs uma tenda para o sol, 5 - que é qual 
noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um 
herói a correr o seu caminho. 6 - A sua saída é 
desde uma extremidade dos céus, e o seu curso, 
até à outra extremidade deles; e nada se furta ao 
seu calor. 
7 - A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma; o 
testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos 
símplices. 8 - Os preceitos do Senhor são retos e 
alegram o coração; o mandamento do Senhor é 
puro e alumia os olhos. 9 - O temor do Senhor é 
limpo e permanece eternamente; os juízos do 
Senhor são verdadeiros e justos juntamente.  
10 - Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do 
que muito ouro fino; e mais doces do que o mel e o 
licor dos favos. 
11 - Também por eles é admoestado o teu servo; e 
em os guardar há grande recompensa. 12 - Quem 
pode entender os próprios erros? Expurga-me tu 
dos que me são ocultos. 13 - Também da soberba 
guarda o teu servo, para que se não assenhoreie 
de mim; então, serei sincero e ficarei limpo de 
grande transgressão. 
14 - Sejam agradáveis as palavras da minha boca e 
a meditação do meu coração perante a tua face, 
Senhor, rocha minha e libertador meu! 
 
        

  CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA 
                    Do casamento e do divorcio 
X                                     I 

Cremos e confessamos que o casamento deve ser entre um 

homem e uma mulher. Não é lícito ao homem ter mais de uma 

esposa ou à mulher ter mais de um esposo, ao mesmo tempo¹. 

1. Rm. 13.1-4; 1Pd. 2.13-14.       II 
O matrimônio foi ordenado por Deus para o auxílio e felicidade 

mútua entre o homem e a mulher², para a propagação da raça 

humana por uma sucessão legítima, e da Igreja por uma 

semente santa³ e para  prevenção contra a impureza4. 

2. Gn. 2.18; Ec. 9.9. 3. Gn. 9.1. 4. 1Co. 7.2,9.  
                                               III 
A toda sorte de pessoas que são capazes de dar seu 

consentimento ajuizado, é lícito casar5; no entanto é dever dos 

cristãos casarem no Senhor6. Portanto, os que professam a 

genuína fé cristã não devem  casar-se com infiéis, incrédulos e 

idólatras; nem devem os piedosos prender-se a um jugo 

desigual, casando-se com os que são ímpios em sua vida, ou 

que mantêm heresias perniciosas7. 5. Gn. 24. 57-58; Hb. 13.4.  

6. 1Co. 7.39. 7. 2Co. 6.14.        IV 

O matrimônio não deve efetuar-se entre pessoas de graus de 

consanguinidade ou parentesco proibido na Palavra de Deus, 

nem podem tais casamentos incestuosos jamais tornarem-se 

lícitos por alguma lei humana ou consentimento das partes, de 

modo que tais pessoas vivam juntas como esposo e esposa8. 
 8. Lv. 18.1-18; Mc. 6.18; 1Co. 5.1.                       
                                                V 

Cremos que uma vez descoberto que houve caso de relação 

sexual ilícita cometida depois de um contrato, a parte inocente, 

tem justo motivo para dissolvê-lo⁹. Em caso de adultério, ao 

cônjuge que sofre o dano, é dado o lícito direito de propor o 

divórcio, e, depois de obtê-lo, casar com outrem, como se a 

parte infiel fosse morta¹°. 9. Mt 1.18-20. 10. Mt. 5.31-32;19.9.  
                                       VI 

O divórcio poderá ocorrer também, quando houver caso de 

deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela 

igreja nem pelo Estado¹¹. Para dissolução do matrimônio é 

necessário haver um processo público e regular, não se 

devendo deixar ao arbítrio e discrição das partes o decidir em 

seu próprio caso¹².  11. 1Co. 7.15. 12. Dt. 24.1-4; Ed.10.3  
                                       VII 

Cremos que o divórcio é uma dolorosa concessão por causa da 

dureza do coração humano, constituindo-se um terrível 

prejuízo para a família¹³. Somos instruídos na Palavra Sagrada 

que o ideal divino é o perdão e a restauração, pois Deus odeia 

o repúdio, logo o que Ele uniu não separe o homem14. 

13. Mt.19.7-8. 14. Ml 2.13-16; Mc 10. 5-9.            

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite, de 
forma solene, iremos celebrar a Ceia do Senhor. 
Lembramos a todos que a Ceia é o símbolo 
memorial da morte redentora de nosso Senhor 
Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Senhor Jesus 
ordenou que a sua igreja fizesse periodicamente 
essa celebração em memória dEle. “Fazei isto em 
memória de mim”. Assim sendo, subamos a casa 
do Senhor com um coração agradecido e 
celebremos a Ceia do Senhor com sinceridade de 
coração. 
SEMANA DE ORAÇÃO (05 a 09/11): D/P – 
Seg – Pb. Valdenor/Pb. Silas; Ter – Pr. Eudes/Pr. 
Eudes; Qua – Adeilda/Dc. Euclides; Qui – 
Adriana/Fabiano; Sérgio Sebastião/Pr. 
Waldemar. “Orai sem cessar”. 
PALESTRA CASAIS (10/11): no próximo sábado 
teremos à noite uma palestra especial para 
casais, que será também para toda a Igreja. 
Estará conosco o Pr. Zélio e sua esposa Lindalva. 
O Conjunto Getsêmani participará do culto. O Pr. 
Zélio terá a responsabilidade de ministrar a 
Palavra de Deus. Prestigiem! 
ANIVERSÁRIO DAUC (11/11): no próximo 
domingo será realizada a festividade de 
aniversário do nosso Departamento de 
Auxiliadoras (DAUC). O tema escolhido pela 
direção do DAUC foi: A Excelência do Amor,  
baseado no capitulo 13 da 1ª carta de Paulo aos 
Coríntios. Pregará no culto a Miss. Vilma, 
conhecida já de nossa Igreja. Nesse culto teremos 
a participação especial do Cantor/Evangelista da 
Assembleia de Deus, Nilson, irmão de Fátima 
esposa do Pr. Waldemar. Os conjuntos Ebenézer, 
Getsêmani e Ágape participarão do culto.  
MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO (15/11): no 
próximo dia 15/11, feriado nacional, Dia da 
Proclamação da República, teremos uma manhã 
de Jejum e Oração. O culto começará as 09.30h e 
se estenderá até às 12h. Aproveitemos essa 
manhã para buscarmos a presença de Deus.   

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 


