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BOLETIM DOMINICAL – 06/10/19

Comentando Atos dos Apóstolos
A Igreja em Oração (At 4.23-31)
Ameaçados pelas autoridades religiosas de Israel, os
apóstolos Pedro e João procuraram a Igreja e relataram o
ocorrido. Os irmãos, após ouvirem o relato dos apóstolos,
levantaram unânimes a voz em oração a Deus. A oração
feita por um deles foi registrada por Lucas, escritor de
Atos. Nessa oração constatamos que a primeira coisa
que fizeram foi exaltarem a Deus, reconhecendo-O como
Senhor e criador de todas as coisas. Em seguida,
enfatizaram a palavra profética, mencionando o programa
redentor através de nosso Senhor Jesus Cristo, e os fatos
históricos a ele associados. É citado também na oração a
trama montada pelos agentes humanos que culminou na
morte de Cristo. Disseram também que a atitude tomada
pelas autoridades religiosas e políticas da época fazia
parte do misterioso programa divino, em que essas
autoridades foram usadas por Deus para a realização do
propósito redentor. Em seguida, a igreja faz a sua
petição. Eles pediram poder para anunciar com intrepidez
a Palavra de Deus. A resposta divina foi que o lugar onde
estavam reunidos foi atingido por um pequeno abalo
sísmico, mas sem danos para as instalações, e que todos
foram cheios do Espirito Santo. Em seguida, o texto nos
diz que a Igreja fortalecida pelo Espirito Santo, anunciava
com intrepidez a Palavra de Deus. Observando esse
episódio podemos enfatizar que o teor do pedido de
oração deles (poder para testemunhar) é um pedido que
está ausente no meio da Igreja da atualidade. Geralmente
oramos pedindo a Deus solução para os problemas que
enfrentamos. Outra coisa a observar é a ênfase que é
dada a palavra profética, as Sagradas Escrituras. O
programa redentor através de Cristo Jesus é novamente
enfatizado nessa oração.
Pr. Eudes L. Cavalcanti

“Prega a palavra, insta, quer seja
oportuno, quer não, corrige,
repreende, exorta com toda a
longanimidade e doutrina” 2 Tm 4.2

ESCALA DE OBREIROS (OUTUBRO)
PÚLPITO IGREJA SEDE
06 – Pr. Eudes; 13 – Pr. Williame Onias;
20 – Miss. Liliane; 27 - Pr. Walter
CULTO DEVOCIONAL
06 – Altino; 13 – Asp. Pb. Francisco;
20 – Pb. Franklin; 27 - Pb. Diniz
MOCIDADE (SÁB)
CULTO DA HORA NONA (QUA)
09 – Miss. Fca. Angelita;
16–Wirlline; 23–Pb.Diniz; 30–Dc.Sérgio
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA)
16,30 - Bosco; 09,23 - Sérgio
CONG. ROTA DO SOL (DOM
06 – Pr. Jedaías; 13 – Pb. Emanuel;
20 – Dc. Bonifácio; 27 - Pb. Silas
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM)
06 – Pr. Waldemar; 13 – Pb. Saul;
20 – Pb. Silas; 27 - Pb. Emanuel
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM)
06 – Asp. Pb. Fco. Martins; 13 – Altino
20 – Pb. Franklin; 27 - Pb. Carlos Alberto
IEC/MANAÍRA – 06,13,20,27
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA
08 – Pr. Eudes; 15 – Altino;
22–Asp.Pb. Fabiano; 29 – Asp.Pb. Francisco
ESCALA DLOV (SEDE)
06 – Coral/Getsêmani;
13 – Ebenézer/Getsêmani;
20 – Getsêmani/Bandinha
27 – Getsêmani/Ebenézer/Q. Renovação
ESCALA DE DIÁCONOS
Hoje – Sérgio/Ednaldo
Terça-Feira – Josias

Servi ao Senhor com alegria.

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

CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV)
06 – Dia do Pastor Congregacional (02); 12 – Dia das
Crianças – CongregaBrink; 13 – Dia Nacional de
Missões; 19 – Avanço Missionário Cong. José Américo;
20 – Aniversário Cong. José Américo; 26 – Ação Social
do DINF; 26 – Intercâmbio DHEC; 27 – Programação
DERE (manhã) – Dia da Reforma; 27 – Aniversário
DAUC.
09,10/11 – Aniversário da Mocidade; 15 – Manhã de
Jejum e Oração; 16 – Confraternização do DAUC; 30 –
Confraternização Distrital DAUC ALIANÇA; 30 –
Intercâmbio DHEC; 30 – Confraternização dos Jovens.
ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO
01-Pedrinho (filho/Raquel); 02-Sara (filha/Raquel); 02Eudes Lopes (Pastor); 04-Wirlline da Silva; 04-Edson
Gomes (Tei); 04-Vilma Bandeira (E. Sátiro); 06Andressa Cristina (filha/Liliane); 07-Kátia Mª Araújo; 07Ubiranildo Lilo (E.Sátiro); 08-Rosilene Gomes (esposa
de Tei); 09-Enzo (filho/Darliana); 09-Asp.Pb. Fabiano
Nóbrega; 10-Daniel Fernandes; 12-Mª Da Luz Bezerra;
12-Dc. José Gentil; 13-Mª de Fátima Rodrigues; 14Avani Dantas; 15-Luiza dos Santos; 17-Tiago de
Andrade (filho/Vera); 20-Giselly Marinho; 20-Dc. Josias
Batista; 21-Rivanda Belmont; 22-Isabel Cristina; 24Celeida Mª; 25-Verônica Carlos; 27-Edileuza Marcolino
(E. Sátiro) e 30-Sofia Gabryellen (E. Sátiro).
PROGRAMAÇÃO EXTRA CALENDÁRIO
DE EVENTOS 3IEC/JPA 2019

17/11 – CASAMENTO DE LEANDRO/KÉZYA
30/11 – CASAMENTO DE MICHAEL/SARA

LEITURA BÍBLICA – 92
O salmista louva a Deus por amor da
sua obra, justiça e graça
1 - Bom é louvar ao Senhor e cantar
louvores ao teu nome, ó Altíssimo, 2 - para
de manhã anunciar a tua benignidade e,
todas as noites, a tua fidelidade, 3 - sobre
um instrumento de dez cordas e sobre o
saltério; sobre a harpa com som solene.
4 - Pois tu, Senhor, me alegraste com os
teus feitos; exultarei nas obras das tuas
mãos. 5 - Quão grandes são, Senhor, as
tuas obras! Mui profundos são os teus
pensamentos! 6 - O homem brutal nada
sabe, e o louco não entende isto.
7 - Brotam os ímpios como a erva, e
florescem todos os que praticam a
iniquidade, mas para serem destruídos
para sempre. 8 - Mas tu, Senhor, és o
Altíssimo para sempre. 9 - Pois eis que os
teus inimigos, Senhor, eis que os teus
inimigos perecerão; serão dispersos todos
os que praticam a iniquidade.
10 - Mas tu exaltarás o meu poder, como o
do unicórnio: serei ungido com óleo fresco.
11 - Os meus olhos verão cumprido o meu
desejo sobre os meus inimigos, e os meus
ouvidos dele se certificarão quanto aos
malfeitores que se levantam contra mim.
12 - O justo florescerá como a palmeira;
crescerá como o cedro no Líbano. 13 - Os
que estão plantados na Casa do Senhor
florescerão nos átrios do nosso Deus.
14 - Na velhice ainda darão frutos; serão
viçosos e florescentes, 15 - para
anunciarem que o Senhor é reto; ele é a
minha rocha, e nele não há injustiça.

Comentando o Breve Catecismo de Westminster
PERGUNTA 24. Como exerce Cristo as funções de
profeta? R. Cristo exerce as funções de profeta,
revelando-nos, pela sua Palavra e pelo seu Espírito, a
vontade de Deus para a nossa salvação. Ref. Jo 1.18;
Hb 1.1-2; Jo 14.26; 16.13. Nosso Comentário: No livro
de Deuteronômio encontramos uma profecia que Deus
iria levantar, num futuro distante de Moisés, um profeta
semelhante a ele. “Eis que lhes suscitarei um profeta do
meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas
palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu
lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as
minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o
requererei dele”. Dt 18.18,19. Essa profecia cumpriu-se
em nosso Senhor Jesus Cristo, O Senhor Jesus
cumpriu todos os pré-requisitos de um profeta bíblico:
foi ungido pelo Espírito Santo quando do seu batismo
por João Batista “E, sendo Jesus batizado, saiu logo da
água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito
de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E
eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho
amado, em quem me comprazo” Mt 3.16,17. Jesus
recebia as palavras do próprio Deus e as anunciava ao
povo. “Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o
Filho do Homem, então, conhecereis quem eu sou e
que nada faço por mim mesmo; mas falo como o Pai
me ensinou” Jo 8.28. Um profeta bíblico falava em
nome de Deus, representava Deus diante do Seu povo.
Temos na Bíblia duas categorias de profetas: os
profetas da palavra ou não escritores (Elias, Eliseu,
Natã, Micaías, etc); os profetas escritores, os que
escreveram livros canônicos (Isaías, Jeremias,
Ezequiel, Daniel, etc). O Senhor Jesus se enquadrava
na categoria de profetas da palavra, pois não deixou
nenhum livro escrito. Os evangelhos, que são os relatos
da vida e obra de Jesus, foram escritos por outros
(Mateus, Marcos, Lucas e João). Outra questão
importante é que os profetas bíblicos vaticinavam ou
prediziam coisas que iriam acontecer. O Senhor Jesus
vaticinou muitas coisas, dentre elas a destruição do
templo de Jerusalém, bem como outras coisas que
estão para acontecer.
Pr. Eudes L. Cavalcanti

CEIA DO SENHOR: hoje à noite, em culto solene, iremos
celebrar a Ceia do Senhor. Lembramos aos irmãos que a
Ceia é o símbolo memorial da morte redentora de nosso
Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo ordenou que
a Ceia fosse celebrada em memória dele. “Fazei isto em
memória de mim”. Assim sendo, obedecendo a ordem do
Senhor, subamos a Sua casa e participemos, com
gratidão, dessa que é uma das maiores celebrações da
Igreja de Cristo.
DIA DO PASTOR CONGREGACIONAL: hoje à noite
iremos celebrar ao Senhor pelo Dia do Pastor
Congregacional (02/10). Esse dia foi escolhido pelo
Congregacionalismo brasileiro, porque nesse dia, o
Missionário Robert Reid Kalley foi empossado pastor no
ministério da Igreja Fluminense (Rio de Janeiro) fundada
por ele. Parabéns aos pastores congregacionais,
especialmente os que fazem o ministério da III IEC/JPA.
DIA DAS CRIANÇAS (12/10): nesse dia, o Departamento
Infantil da Igreja (DINF) estará promovendo uma tarde
especial para a criançada da Igreja (CongregaBrink).
Além do momento devocional (louvores a Deus,
mensagem bíblica, orações, etc), teremos uma parte
social com a criançada (pipocas, pula-pula, sorvetes,
lanches, etc). Procure as diretoras do DINF e matricule o
seu filho ou neto de até 12 anos. R$15,00 a taxa.
DIA NACIONAL DE MISSÕES (SEGUNDO DOMINGO
DE OUTUBRO): nesse dia teremos uma programação
especial a noite sobre a obra missionária. Estará conosco
ministrando a Palavra de Deus, o Pastor Williame Onias.
Ainda nesse culto iremos levantar a última parcela da
oferta missionária para a nossa Denominação
(ALIANÇA). O alvo do ofertório é de R$ 700,00.
AVANÇO MISSIONÁRIO NO JOSÉ AMÉRICO: no
sábado dia 19 de outubro, teremos um avanço
missionária nas adjacências da Congregação citada.
Esse avanço será coordenado pela Secretaria de
Missões em parceria com a Congregação.
ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO JOSÉ AMÉRICO: no
domingo dia 20/10, a Congregação citada estará
comemorando o seu aniversário. Pregará no culto o
Presbítero Franklin José.
VISITANTE SEJA BEM-VINDO!

