
Focando a Doutrina Cristã -                   Soteriologia  
A  é a parte da Teologia Sistemática que estuda a Soteriologia
doutrina da salvação.
                                       Conceito de Salvação 
- A salvação é a manifestação da graça de Deus, através de Jesus 
Cristo, na vida de uma pessoa, salvando-a da perdição eterna 
provocada pelo pecado, quando ela, arrependida, num ato 
voluntário de fé aceita e crê em Jesus como seu único, suficiente 
e eterno Salvador.
                                   A Concepção da Salvação
- A salvação do pecador perdido foi concebida pelo conselho da 
Santíssima Trindade, segundo o eterno propósito de Deus em 
Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. “Como também nos 
elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos 
santos e irrepreensíveis diante dele em amor; E nos predestinou 
para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o 
beneplácito de sua vontade” Ef 1.4,5. (Veja ainda 1 Pe 1.18-20; Ef 
1.3-5; 3.8-12; At 4.26-28; Ap 13.8).
                               O Fundamento da Salvação
- A salvação do pecador perdido está fundamentada no 
grandioso amor que Deus tem pelas suas criaturas morais. Esse 
amor, que é um dos atributos morais da Deidade, é o amor 
sacrificial, desinteressado, não circunstancial. É o amor eterno 
que Deus nos tem em Cristo Jesus. “Porque Deus amou o mundo 
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo 
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” Jo 
3.16. (Veja ainda Rm 5.8; Gl 2.20; 2 Ts 2.16; 1 Jo 4.8-10,16,19; Ap 1.5). 
                             A Realização do Ato Salvífico
- A salvação foi realizada por nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho 
Eterno de Deus, que veio a este mundo em carne e ofereceu a sua 
preciosa vida em sacrifício na cruz do Calvário, para salvar da 
perdição eterna que pesava sobre o homem por causa de seus 
pecados. Para autenticar o ato Redentor feito pela Sua morte, 
Jesus ressuscitou dentre os mortos pelo poder de Deus. “O qual 
por nossos pecados foi entregue, e ressuscitou para nossa 
justificação” Rm 4.25. (Veja ainda Jo 3.16; 1 Tm 1.15; 2.5; Hb 5.9; 
7.25; 1 Co 15.3,4; Ef 1.5-7; Cl 1.13,14; At 4.12).     
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ESCALA DE OBREIROS (MAIO)
PÚLPITO IGREJA SEDE

13 – Pr. Walter; 
20 – Pr. Waldemar; 27 – Liliane Líger

CULTO DEVOCIONAL
13 – Pb. Diniz; 

20 – Esdras; 27 – Dc. Bruno
                       MOCIDADE (SÁB)
                             Mês do Lar

CULTO DA HORA NONA (QUA)
16 –  Dc. Euclides; 

23 – Dc. Marconi; 30 – Pr. Eudes 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA)
16,30 – Dc. Bosco; 23 - Dc. Meireles 

CONG. ROTA DO SOL (DOM)
13 – Pb. Silas; 

20 – Dc. Bonifácio; 27 – Pb. Emanuel
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM)

06 – Pr. Walter; 13 – Pb. Saul; 
20 – Dc. Josias; 27 – Pb. Silas

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM)
13 – Dc. Francisco; 

20 – Pr. Walter; 27 – Pb. Carlos Alberto
                      CONG. MANAÍRA
                          13; 20; 27

ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA
15 - Iza Maria; 

22 – Pr. Waldemar; 29 – Marlene Soares 
PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL

19 – Pr. Eudes; 26 – Pr. Jedaías
ESCALA DLOV

13 – Bandinha/Getsêmani
20 – Ebenézer/Getsêmani
27 – Ebenézer/Getsêmani
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite: Marconi/Euclides; Ter – Fabiano                 
MAIO MÊS DO LAR – AOS SÁBADOS

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL À 
NOITE

CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAI/JUN) 
19,26 – Mês do Lar; 13 – Dia das Mães; 18 – Culto 
Apresentação Isaque/Iza; 19 – 6º Aniversário 
Programa a Voz Congregacional; 27 – Dia da 
Missionária Congregacional; 31 – Manhã de Jejum 
e Oração. 03/06 – 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; 
22-24 – Acampamento 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, 05-
Gabrielle 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/Wirll ine), 21-
Waldemar Esmeraldino (Pastor), 24-Mª 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 de Marlene Soares 
(Marlene, Aneilde, Kathielle, e família). 
“Orai uns pelos outros para que sareis”.



MÊS DO LAR: ontem tivemos o segundo culto do 
nosso Mês do Lar. Pregou no culto o Rev. José 
Antônio, Pastor da 1ª IEC/BEX. O culto foi dirigido 
pelo DHEC de nossa Igreja. Foi um momento gostoso 
que passamos na Casa do Senhor. Tivemos a 
participação dos Conjuntos Getsêmani e Bandinha. 
No próximo sábado pregará a Missionária Vilma. 
Teremos a participação dos Conjuntos Ebenézer e 
Getsêmani. 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. Teremos uma tarde 
especial para a criançada da Igreja no sábado de 
encerramento do Mês do Lar. 
DIA DAS MÃES (I): hoje estamos celebrando ao 
Senhor pela passagem do Dia  das Mães. 
Aproveitamos o ensejo para parabenizar todas as 
mamães que fazem parte do ministério da III IEC/JPA. 
Deus as abençoe no poderoso nome de Jesus, 
dando-lhes saúde, graça e abundante paz.
DIA DAS MÃES (II): hoje à noite teremos uma 
programação especial em comemoração ao Dia das 
Mães. Logo após o culto, teremos um jantar oferecido 
pelos homens às mães de nossa Igreja. Traga a sua 
mamãe para participar dessa celebração. Ela é bem-
vinda. 
APRESENTAÇÃO DE ISAQUE A DEUS: na próxima 
sexta-feira, dia 18/05, a partir das 19.30h, o casal 
Leandro e Rayanne irá apresentar o seu primeiro 
filho, Isaque, à Deus. Essa apresentação se reveste 
de um caráter especial, devido Isaque ter nascido 
prematuramente e ter sido submetido a cirurgia de 
coração quando recém-nascido. Todos nós 
acompanhamos o drama de Isaque, mas também a 
vitória que Deus lhe deu. Os pais e principalmente a 
vovó Iza Maria agradecem a presença da Igreja.
  no ANIV. PROGRAMA VOZ CONGREGACIONAL:
próximo sábado, iremos comemorar o aniversário do 
programa a Voz Congregacional, na CPADFM. 
CAMPANHA DO QUILO: 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 Igreja. 

CONSTITUIÇÃO DE FÉ
CONGREGACIONAL DA ALIANÇA

Da justificacão
I

Cremos e confessamos que aqueles a quem Deus 
eficazmente chama, Ele também justifica livremente¹; não 
por infundir neles a justiça, mas por perdoar seus pecados, 
e por declarar e aceitar suas pessoas como justas; não em 
razão de qualquer coisa neles operada ou neles feita, mas 
unicamente por causa de Cristo; não por imputar-lhes a 
própria fé, o ato de crer, ou qualquer outra obediência 
evangélica, como se estes pudessem justificar; mas por 
imputar-lhes a obediência ativa de Cristo a toda a Lei², 
bem  como sua obediência passiva na ocasião de sua 
morte em prol da justiça total e única deles, que recebem a 
Ele e a Sua justiça e descansam nisto pela fé; fé esta que 
não possuem em si mesmos, pois que é dom de Deus³. 1. 
Rm. 8.30. 2. Jo. 1.12; 6.44-45; Rm. 3.24, 27-28; 2Co.5.19, 
21; Ef. 1.7; Tt. 3.5-7..   At. 10.43; Rm. 5.1; Ef.2.8; Fp. 3. 
1.29.              

 II
A fé que desta maneira recebem e repousa em Cristo e em 
Sua justiça, é o único instrumento de justificação ; ela, 4

contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas é 
sempre acompanhada de todas as demais graças 
salvíficas; não é uma fé morta, mas uma fé que atua pelo 
amor .5

 4. 5. Jo. 3.16, 18, 36; Rm. 3.28; 5.1. Gl. 5.6; Tg. 2.17, 22, 
26.                           

 III
Cristo, através de sua obediência e morte, quitou 
plenamente a dívida de todos aqueles que são 
justificados, e através do sacrifício de Si mesmo, pelo 
sangue de Sua cruz; sofrendo em seu lugar a penalidade 
devida a eles, prestou uma correta, real e plena satisfação 
à justiça de Seu Pai, em favor deles . Todavia, porquanto 6

Ele foi entregue pelo Pai em prol deles, e Sua obediência e 
satisfação foram aceitas em lugar deles , e ambas 7

gratuitamente, não por causa de algo neles; sua 
justificação é tão somente da livre graça ; para que tanto a 8

exata justiça quanto a rica graça de Deus fossem  
glorificadas na justificação de pecadores . 6. Rm. 5.8, 9, 
18; 1Tm. 2.5-6; Hb. 10.10, 14.
7. Mt. 3.17; Rm. 8.32; 2Co. 5.21; Ef. 5.2. 
8. 9. Rm. 4; Ef. 1.5-7. Rm. 3.26; Ef. 2.6-7.

 LEITURA BÍBLICA – Provérbios 31.10-31

Álefe.  10 - Mulher virtuosa, quem a achará? O 
seu valor muito excede o de rubins. . Bete 11 - O 
coração do seu marido está nela confiado, e a 
ela nenhuma fazenda faltará.  12 - Ela Guímel.
lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. 
Dálete. 13 - Busca lã e linho e trabalha de boa 
vontade com as suas mãos.  14 - É como o Hê.
navio mercante: de longe traz o seu pão. Vau. 
15 - Ainda de noite, se levanta e dá mantimento 
à sua casa e a tarefa às suas servas.  16 - Zain.
Examina uma herdade e adquire-a; planta uma 
vinha com o fruto de suas mãos.  Hete. 17 - 
Cinge os lombos de força e fortalece os braços. 
Tete. 18 - Prova e vê que é boa sua mercadoria; 
e a sua lâmpada não se apaga de noite.   Jode.
19 - Estende as mãos ao fuso, e as palmas das 
suas mãos pegam na roca.    20 - Abre a Cafe.
mão ao aflito; e ao necessitado estende as 
mãos.  Lâmede. 21 - Não temerá, por causa da 
neve, porque toda a sua casa anda forrada de 
roupa dobrada.  22 - Faz para si tapeçaria; Mem.
de linho fino e de púrpura é a sua veste.   Nun. 23 
- Conhece-se o seu marido nas portas, quando 
se assenta com os anciãos da terra.   Sâmeque.
24 - Faz panos de linho fino, e vende-os, e dá 
cintas aos mercadores. Ain. 25 - A força e a 
glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. 
Pê.  26 - Abre a boca com sabedoria, e a lei da 
beneficência está na sua língua.  Tsadê. 27 - 
Olha pelo governo de sua casa e não come o 
pão da preguiça.  28 - Levantam-se seus Cofe.
filhos, e chamam-na bem-aventurada; como 
também seu marido, que a louva, dizendo: 
Rexe. 29 - Muitas filhas agiram virtuosamente, 
mas tu a todas és superior. . 30 - Enganosa Chim
é a graça, e vaidade, a formosura, mas a mulher 
que teme ao Senhor, essa será louvada. . Tau 31 
- Dai-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na 
nas portas as suas obras.

Obs. As palavras em vermelho correspondem as 22 
letras do alfabeto hebraico. O texto é um acróstico.


