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          BOLETIM DOMINICAL – 19/05/19 
  

Comentando o Sermão do Monte 
Os Discípulos de Cristo - sal da terra e luz do mundo 

Mt 5.13-16 
Nessa seção, o Senhor Jesus se dirige especificamente 
aos seus discípulos identificando-os como o sal da terra 
e a luz do mundo. Quanto a ser comparado ao sal, o 
Senhor estava ensinando que, assim como o sal serve 
para dá sabor e para preservar os alimentos, assim 
também o cristão vivendo exemplarmente neste mundo 
fá-lo mais palatável, mais agradável de viver nele, e ao 
mesmo tempo, graças à poderosa influência do 
Evangelho, o mundo é preservado para não sucumbi à 
podridão do pecado. Quanto mais a Igreja cresce  em 
qualquer lugar mais as coisas tendem a melhorar. A 
comparação do cristão com a luz vai reforçar a questão 
do seu testemunho neste mundo. O mundo está em 
trevas, posto no maligno, e Cristo é a luz verdadeira (Eu 
sou a luz do mundo). A luz do cristão é derivada da luz 
de Cristo, que habita em seu coração. Na primeira 
figura, a do sal, Cristo adverte que se o cristão não tiver 
as propriedades do sal em seu viver, a sua vida não 
tem utilidade no reino de Deus. As próprias pessoas 
não vão levar a sério o Evangelho por causa do mau 
testemunho desse cristão.  Na segunda figura, a da luz, 
Cristo ordena que o cristão brilhe neste mundo de 
trevas, posto no maligno. Em ambas as figuras sal e 
luz, Cristo enfoca o testemunho dos seus discípulos. As 
pessoas ao verem a boa conduta de um discípulo de 
Cristo constatam que ele é diferente, e que é uma 
pessoa transformada, e as pessoas ao verem as boas 
obras produzidas por esse cristão serão levadas a  
glorificar a Deus.          Pr. Eudes L. Cavalcanti    
      
      

     

          
                    
       ESCALA DE OBREIROS (MAIO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 

19 – Pr. Eudes;  
26 – Dc. Fabiano Almeida 

CULTO DEVOCIONAL 

19 – Asp. Pb. Francisco; 26 – Ev. Davi 
                 MOCIDADE (SÁB) 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 

22 - Dc. Euclides; 29 - Dc. Marconi  
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

22,29 - Sérgio Sebastião 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

19 – Pb. Emanuel; 26 – Pr. Jedaías 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

19 – Esdras; 26 – Pb. Saul  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
19 – Pb. Silas; 26 – Pb. Carlos Alberto 

CONG. MANAÍRA – 19,26 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
21 - Pb. Carlos Alberto;  

28 – Sem. Altino;  

ESCALA DLOV (SEDE) 
19 – Getsêmani/Bandinha/Quinteto 

26 -  Getsêmani/Ebenézer (M/N) 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite – Bruno/Euclides 

Terça-feira – Fabiano 

########   
LEMBRANDO:  

1) Os cultos de oração e estudo bíblico 

nas terças-feiras; 
2) Escola bíblica Dominical. 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

 CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAI/JUN) 
26/05(M) – Mês do Lar; 24,25 – Seminário de 
Evangelismo Infantil Criativo; 25 – Intercâmbio 
DHEC; 25 - Aniversário UAC Ernani Sátiro; 26 – 
Dia da Missionária. 08/06 – Jantar dos 

Namorados; 09 – Dia do Oficial (2º Dom); 15 – 
Aniversário da Bandinha (2º Encontro de 
Bandinhas); 20 – Manhã de Jejum e Oração; 22 
– Evento do DBEN (Sopão e Ação Social); 29 – 
Intercâmbio DHEC. 
        ANIVERSARIANTES DE MAIO 

01-Edileusa Gomes, 01-Ana Cristina, 01-Daniel 
Júnior e Mª Eduarda (E. Sátiro), 02-Alice Fontes 
(filha/Jaciara), 02-Dc. Marconi Cavalcanti, 04-
Isabel C. 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, 
16-Ana Luiza (Neta/Zenaide), 21-Mª Luiza 
(filha/Wirlline), 21-Waldemar Esmeraldino 

(Pastor), 24-Mª de Fátima Arruda, 24-Daniely 
Bezerra (E. Sátiro), 25-Mª da Penha Martins (J. 
Américo), 26-Igor Gabriel (E. Sátiro), 27-Og 
Ludwing, 27-Ingrid Victória (E. Sátiro), 28-Nayra 
França e 28-Dc. Demétryo Albuquerque. 

######## 
CANCELAMENTO DE SEMINÁRIO: devido a 
insuficiência de interessados no Seminário 
de Evangelismo Criativo, previsto para ser 
realizado nos dias 24 e 25 deste mês, o 
mesmo foi cancelado. As inscrições pagas 
serão devolvidas aos irmãos que se 
inscreveram. 
 

 

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 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LEITURA BÍBLICA – Sl 16 
       A conf iança e felicidade do crente  
             e a certeza da vida eterna  
         Salmo excelentíssimo de Davi  
1 -  Guarda-me, ó Deus, porque em t i conf io.  
2 - A minha alma disse ao  Senhor: Tu és o 
meu Senhor;  não tenho outro bem além de 
t i.  3 -  Digo aos santos que estão na terra e 
aos i lustres em quem está todo o meu 
prazer: 
4 -  As dores se mult ipl icarão àqueles que 
fazem oferendas a outro deus; eu não 
oferecerei as suas l ibações de sangue, nem 
tomarei o seu nome nos meus lábios.  
5 -  O Senhor é a porção da minha herança 
e o meu cálice; tu sustentas a minha sorte.   
6 - As l inhas caem-me em lugares 
deliciosos; sim, coube-me uma formosa 
herança. 
7 -  Louvarei ao Senhor que me aconselhou ; 
até o meu coração me ensina de noite.   
8 -  Tenho posto o Senhor cont inuamente 
diante de mim; por isso que ele está à 
minha mão direita,  nunca vacilarei.  
9 -  Portanto, está alegre o meu coração e 
se regozija a minha glór ia;  também a minha 
carne repousará segura. 
10 -  Pois não deixarás a minha alma no 
inferno, nem permit irás que o teu Santo 
veja corrupção. 11 -  Far-me-ás ver a vereda 
da vida; na tua presença há abundância de 
alegr ias; à tua mão direita há delícias 
perpetuamente.  
             
   PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL 

WEB TV CONGREGACIONAL JP 

 

    Comentando o Breve Catecismo de Westminster  
PERGUNTA 4. Quem é Deus? 
R. Deus é espírito, infinito, eterno e 
imutável em seu ser, sabedoria, poder, 
santidade, justiça, bondade e verdade. 
Ref. Jo 4.24; Ex 3.14; Sl 145.3; 90.2; Tg 
1.17; Rm 11.33; Gn 17.1; Ap 4.8; Ex 34.6-7. 
Nosso Comentário: A quarta pergunta do 
Breve Catecismo é Quem é Deus. 
Sucintamente o Breve Catecismo responde 
identificando alguns dos atributos de Deus 
(Aquelas características distintivas do Ser 
de Deus) tanto naturais quanto morais. Os 
atributos naturais são aquelas 
características do Ser de Deus 
exclusivamente suas. Enquanto que os 
atributos morais são as características de 
Deus, mas que em certa medida as 
compartilhou com as suas criaturas morais. 
A resposta à pergunta começa ensinando 
que Deus em essência é um espirito, ou 
seja, Ele não tem forma aparente. Depois a 
resposta fala sobre a Infinitude de Deus, ou 
seja, Ele é tão imenso e nada o pode 
conter. Depois nos é dito que Deus é 
eterno, ou seja, não teve inicio nem terá 
fim. Depois é informado que Ele é imutável, 
ou seja, não muda com o passar do tempo. 
Em seguida o Breve Catecismo lista alguns 
dos atributos morais, que Ele os possui em 
plenitude, tais como: sabedoria, poder, 
santidade justiça, bondade e verdade.  
Deus é sábio; Ele é todo-poderoso; santo ou 
puríssimo; justo tratando a todos com 
imparcialidade; bondoso tratando o 
homem com bondade e misericordioso; 
verdadeiro, ou seja, totalmente confiável 
no que revelou. Essa definição é 
evidentemente limitada, pois Deus é muito 
mais do que isso.  

                         Pr. Eudes L. Cavalcanti. 

 

MÊS DO LAR: Sexta e Sábado passados, 
tivemos a continuidade dos cultos do mês do 

lar. Na sexta-feira tivemos o culto na casa do 
Pb. Carlos Alberto e ontem tivemos o culto no 
santuário quando pregou o Pb. José de 
Arimatéia. Na próxima sexta-feira, o culto no 
lar será na casa do Asp. Pb. Francisco, e o 

último culto público do mês do lar será 
realizado no próximo domingo pela manhã, a 
partir das 09.30h com a presença do Pr. 
Leonardo Félix, da II IEC/JPA. Orem e 
participem.   

CONCLUSÃO REFORMA DE SALA: terminamos 
pela graça divina a obra de reforma de uma 
sala para uso de berçário. Nessa reforma, foram 
instalados cerâmica, gesso, ar condicionado, 
tomadas, nova porta de madeira de lei com 
visor de vidro, pintura, etc. Gastamos 

aproximadamente uns R$ 7.000,00. Tudo foi 
pago com os próprios recursos da Igreja, como 
são feitas as nossas obras. A nossa palavra de 
gratidão ao Presb. José Diniz que 
supervisionou o trabalho de reforma, com a 

colaboração do Asp. Dc. Sérgio Sebastião. Uma 
palavra de gratidão especial é dirigida ao irmão 
Danilo José que doou a máquina de ar 
condicionado. Deus a todos recompense. 
MUDANÇA DE SALA DA EBD: as classes da 

EBD de adultos homens e mulheres, a partir de 
hoje, irão funcionar nos seguintes locais: A 
classe de homens no primeiro andar, na sala 
maior do prédio de educação religiosa; a de 
mulheres na área coberta onde funcionava a 

classe de homens. Tal mudança é devido à 
liberação para o DINF da sala maior do térreo 
do prédio em apreço, bem como a questão de 
prevenção de acidentes, com subida e descida 
de escada, por parte das irmãs mais idosas.  

JANTAR DIA DAS MÃES: a nossa gratidão a 
Deus primeiramente e depois a equipe da 
cozinha liderada pelo Dc. Gentil (Pb. Diniz, Dc. 
Marçal Jr., Dc. Sérgio Sebastião,  Djanilson e 
Kristofer) pela preparação do jantar do Dia das 
Mães. Tivemos umas duzentas pessoas nesse 

jantar. Tudo foi bênção. Deus abençoe a todos. 

 


