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                BOLETIM DOMINICAL – 22/07/18 
  

      Focando a Doutrina Cristã 
Angelologia 

             Os Anjos (suas características)   (Cont.) 

c) Seres Pessoais (possuidores de inteligência, vontade e emoções) – 

“Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um 

pecador que se arrepende” Lc 15.10 (Veja ainda 2 Sm 14.20; Lc 2.13; 

2 Tm 2.26; Ap 12.12; 22.8,9;...). 

d) Seres Assexuados (não se reproduzem, não procriam) – “Porque na 

ressurreição nem casam nem são dados em casamento; mas serão 

como os anjos de Deus no céu” Mt 22.30 (Veja ainda Lc 20.35, 36). 

e) Seres Imortais (não passam pela experiência da morte) – “Porque 

já não podem mais morrer; pois são iguais aos anjos, e são filhos de 

Deus, sendo filhos da ressurreição” Lc 20.36. 

f) Seres Velozes (deslocam-se com rapidez para qualquer parte do 

universo) – “Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem 

Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio, voando 

rapidamente, e tocou-me, à hora do sacrifício da tarde” Dn 9.21 

(Veja ainda Mt 26.53; Lc 2.13-15). 

g) Seres Poderosos (seres dotados de maior poder do que os seres 

humanos) – “Bendizei ao SENHOR, todos os seus anjos, vós que 

excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à 

voz da sua palavra” Sl 103.20 (Veja ainda Is 37.36; Mt 28.2; 2 Pe 

2.11; Ap 20:1-3). 

h) Seres Gloriosos (são revestidos de uma certa glória) – “E aconteceu 

que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam 

junto delas dois homens, com vestes resplandecentes” Lc 24.4 (Veja 

ainda Lc 9.26; 24.4; At 6.15; Hb 2.7;...). 

i) Constituem uma organização (São uma companhia, não uma raça) 

– “E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e 

lançou-as sobre a terra; e o dragão parou diante da mulher que 

havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho” 

Ap 12.4 (Veja ainda Gn 32.1; Dt 4.19; 17.3; 1 Re 22.19; Mt 22.30; 

25.41; Lc 20.36).  
j) Ocupam diferentes posições (anjos, arcanjo, querubins, serafins, 

príncipes, potestades, etc) – “Porque nele foram criadas todas as 

coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, 

sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi 

criado por ele e para ele” Cl 1.16 (Veja ainda Is 6.2; 1 Ts 4.16; 1 Pe 

3.22; Jd 9; Ap 4.6-8;...).        Eudes Lopes Cavalcanti                          

 

                                                        

ESCALA DE OBREIROS (JULHO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

22 – Pr. Waldemar; 29 – Miss. Liliane  

CULTO DEVOCIONAL 
22 – Dc. Bruno; 29 – Pb. José Diniz  

MOCIDADE (SÁB) 

28 – Pr. Jedaías 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

25 – Pb. José Diniz 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
25 – Dc. Bosco;  

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

22 – Dc. Josias; 29 – Pr. Jedaías  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
22 – Esdras; 29 – Pb. Saul   

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

22 – Pb. Carlos; 29 – Pb. Emanuel  
CONG. MANAÍRA 

22; 29 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
                           24,31 - Pr. Eudes 

PROGRAMA A VOZ 

CONGREGACIONAL 
28 – Ev. Davi  

ESCALA DLOV (SEDE) 

22–Ebenézer/Getsêmani;  
29–Ágape/Teatro  

ESCALA (CPADFM) - 

solista/instrumentista 
28 - Murilo/Davi   

ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite: Demétrio/Marconi;  

Ter – Fabiano 

  

 

 

  

 

 
  

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUL/AGO) 
21 – Intercâmbio DHEC; 21 – Encontro Oficiais 
ALIANÇA; 28 – Intercâmbio DAUC; 29 – Aniv. Coral. 
04/08 – Encontro lideranças da Igreja; 08 – Aniv. Círculo 
de Oração; 11 – Dia do Ancião; 12; Dia dos Pais; 18 – 
Avanço Missionário Rota do Sol; 18,19 – Aniv. Cong. 
Rota do Sol; 19 – Dia do Congregacionalismo; 19 - Dia 
da Escola Dominical; 25 – Aniv. da ALIANÇA; 26 – Aniv. 
do Pastorado. 
                 ANIVERSARIANTES DE JULHO 
02-Raphael Emmanuel; 05- Mª Aparecida de Souza; 11-
Mayra Dias; 13-Lindalva Araújo; 13- Laélia Joyce; 15-
Walison Gomes; 15-Kauã Ribeiro (E. Sátiro); 15-Misael 
Firmino; 19- Moisés da Silva; 20-Mª de Lourdes (E. 
Sátiro); 20-Emilia Lopes (esposa do Presb. Léo); 20-
Arthur Barcelos; 21-Mirella Eduarda; 22-Ana Claudia 
Cavalcanti; 23-Tarso Vasconcelos; 24-Telma Fernandes; 
27-Christyanne Gomes; 29-Felipe José; 30-Alyne 
Alcântara; 30-Josefa Porfírio; 30-Célia Farias. 
 
 

 
 
 

 
ORANDO PELAS FAMÍLIAS 

Coloquemos diante do altar do Senhor, nesta 
semana, a família do Presb. Evandro (Pb. Evandro, 

Wanderlange, Nayra, Elba, Ewerton e Natâ)  
“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 – Salmo 148 

Toda a criação deve  
              louvar ao Senhor 
1 - Louvai ao Senhor! Louvai ao 

Senhor desde os céus, louvai-o nas 
alturas. 2 - Louvai-o, todos os seus 

anjos; louvai-o, todos os seus 

exércitos. 3 - Louvai-o, sol e lua; 

louvai-o, todas as estrelas luzentes. 4 

- Louvai-o, céus dos céus, e as águas 

que estão sobre os céus.  

5 - Que louvem o nome do Senhor, 

pois mandou, e logo foram criados.  

6 - E os confirmou para sempre e lhes 

deu uma lei que não ultrapassarão. 

7 - Louvai ao Senhor desde a terra, 

vós, baleias e todos os abismos,  
8 - fogo e saraiva, neve e vapores e 

vento tempestuoso que executa a sua 

palavra; 9 - montes e todos os 

outeiros, árvores frutíferas e todos os 

cedros; 10 - as feras e todos os gados, 

répteis e aves voadoras;  

11 - reis da terra e todos os povos, 

príncipes e todos os juízes da terra; 

12 - rapazes e donzelas, velhos e 

crianças. 13 - Que louvem o nome do 

Senhor, pois só o seu nome é 

exaltado; a sua glória está sobre a 

terra e o céu. 
14 - Ele também exalta o poder do seu 

povo, o louvor de todos os seus 

santos, dos filhos de Israel, um povo 

que lhe é chegado. Louvai ao Senhor! 

                     ###### 
LEMBREM-SE DO CESTÃO DO AMOR. 

TRAGAM UM QUILO DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL PARA AJUDAR 

A COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS QUE DISTRIBUIMOS COM 

QUEM PRECISA. 

CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL  
DA ALIANÇA 

 

        Da Certeza da Graça e da Salvação 
X                              I 
Cremos e confessamos que aqueles que 
professam a fé temporariamente, bem como 
outros homens não regenerados, inutilmente 
se enganam com falsas esperanças e 
presunções carnais de estarem no favor 
divino e em estado de salvação, esperança 
esta que perecerá¹, contudo  os que 
realmente creem no Senhor Jesus e O amam 
sinceramente², envidando todo esforço por 
andar em toda a boa consciência diante 
dEle³, podem  nesta vida estar plenamente 
assegurados de que estão no estado de 
graça, e podem regozijar-se na esperança da 
glória de Deus

4
, esperança essa que jamais os 

envergonhará
5
. 

1. Dt. 29.19-20; Mq. 3.11-12; Mt. 7.21-23; 
13.20-22; Jo 6.70; 1Tm.1.19-20; 2Tm.4.10; 
1Jo. 2.19. 2. Jo. 4.41; 1Pe. 1.6-9. 3. Mt. 8.22-
23; 1Jo. 2.3. 4. Ef. 2. 8-9; Rm. 5.2; 1Jo. 5.13. 
5. 2Tm. 4.7-8. 
                               II 
Esta certeza não é uma mera persuasão 
teórica e provável, baseada numa esperança 
que pode falhar, mas uma infalível segurança 
de fé, alicerçada no sangue e na justiça de 
Cristo, revelados no Evangelho

6
. Bem como 

na divina verdade das promessas de 
salvação

7
, no testemunho interno do Espírito 

Santo que testifica com nosso espírito que 

somos filhos de Deus
8
, sendo Ele mesmo o 

penhor de nossa herança, e com o qual 

somos  selados para o dia da redenção⁹. E 
esta certeza nos guarda mantendo o nosso  

coração mais humilde e santo
10

.  
6. Hb. 6.11, 17-19. 7. Rm. 8.24-25; Tt. 1.2; 
1Pe. 1.4-5, 10-11; 1Jo. 3.14. 8. Rm. 8.14-16.  
9. 2Co. 1. 21-22; Ef.1.13-14; 4.30. 10. Fp. 
3.12-15; 1Jo. 3.3.                             (Cont.) 
 
 

ESCOLA BIBLICA DE FÉRIAS (21,22/07): hoje 
pela manhã teremos o encerramento da nossa EBF, 
que começou ontem. Deus em tudo tem 
abençoado o evento. A nossa gratidão, 
primeiramente, ao Senhor que moveu o DINF para 
a realização desse evento e pelas provisões que fez, 
bem como ao pessoal que se envolveu nele, visando 
glorificar a Deus e a abençoar a nossa criançada. 
CASA PASTORAL: pela graça divina 
praticamente chegamos ao final da reforma da 
Casa Pastoral. O que estar faltando, que é 
pouquíssima coisa (colocação de vasos sanitários, 
chuveiros, parte elétrica, etc), o irmão Sérgio 
Sebastião, que vai morar nela com a sua família 
por um tempo, irá fazer. Deus nos abençoou de tal 
maneira na questão financeira que terminamos a 
obra sem comprometer muito as finanças da Igreja. 
Com a presença da família do irmão Sérgio, o 
templo e prédio anexo não ficarão como estavam, 
sem a presença de alguém por perto, fora dos 
horários de reuniões da Igreja, desde quando o 
Pastor Samuel foi para Mossoró.  
GRATIDÃO: agradecemos a todos os irmãos que 
vem colaborando financeiramente com a 
manutenção da obra do Senhor através do 
ministério da III IEC/JPA. Graças a Deus que alguns 
irmãos que não eram constantes nas contribuições 
foram tocados por Deus e estão entregando a Ele o 
que é dEle. Com certeza, Deus tem abençoado a 
esses amados e retribuído segundo as riquezas de 
Sua graça. Os dízimos e as ofertas que chegam a 
Casa do Senhor é um dinheiro abençoado por Deus 
e os que dão e os que recebem são contemplados 
com bênçãos dos Céus. Dúvidas? Leia Ml 3.10,11. 
FINANÇAS DA IGREJA: lembrando aos amados 
que o dinheiro que chega às mãos da Igreja é 
utilizado nas atividades do bem comum, dos que 
fazem o ministério da III IEC/JPA. 
ANIVERSÁRIO DO CONJUNTO CORAL: no 
ultimo domingo deste mês iremos celebrar ao 
Senhor pelo aniversário do nosso Coral, Filhos do 
Rei. Nesse dia, à noite, o Coral fará uma 
apresentação especial. Pregará no culto a 
Missionária Liliane Liger. 
 
 


