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BOLETIM DOMINICAL – 27/09/15 
  Uma panorâmica sobre Romanos 

    O apóstolo Paulo, o orgulhoso fariseu, perseguidor 

da Igreja, que foi convertido a Cristo na estrada de 

Damasco, foi um exímio escritor, sendo usado por 

Deus para a produção de quase a metade dos livros 

do Novo Testamento. Dentre os livros que Paulo 

escreveu (treze ao todo), nove deles foram escritos às 

igrejas locais (Romanos a 2 Tessalonicenses) e 

quatro à pastores (1 Timóteo a Filemon). 

     A carta aos Romanos não foi a primeira escrita por 

Paulo. Ela se encontra no início das cartas paulinas 

dado a sua importância teológica para a Igreja do 

Senhor bem como por  ser a mais longa e mais 

influente das suas cartas. 

    A Igreja de Roma não fora fundada por Paulo nem 

por nenhum dos apóstolos do Senhor, e sim, talvez, 

por irmãos que fugiram de Jerusalém devido à 

perseguição que houvera contra a igreja naquela 

cidade na época de Estevão, ou por algum dos irmãos 

alcançados pelo Evangelho no dia de Pentecostes. 

   Paulo escreveu essa carta para combater o 

segmento judaizante daquela Igreja que discriminava 

os crentes gentios bem como para consolidar perante 

aquela igreja a mensagem que vinha pregando a 

mais de vinte e cinco anos. 

   Essa, como as outras cartas de Paulo destinadas as 

Igrejas, tem uma parte em que é enfatizada a 

doutrina cristã (teológica) (1 a 11) e a outra parte que 

enfoca a questão prática do Cristianismo (12 a 16). 

    A epístola aos Romanos tem as seguintes 

características especiais: 1) É a mais sistemática das 

epístolas escritas por Paulo, é a epístola teológica por 

excelência do N.T.; 2) Paulo escreve a carta usando 

um estilo de perguntas e respostas; 3) Paulo usa 

intensamente o Antigo Testamento como autoridade 

bíblica na apresentação da verdadeira natureza do 

evangelho; 4) Paulo apresenta a doutrina da justiça 

de Deus como a revelação fundamental do 

     

Evangelho – O ato praticado por Jesus na cruz é a 

consumação da justiça de Deus. Deus ao mesmo 

tempo em que  castiga Jesus pelos pecados dos 

homens o justifica pela fé em Jesus;  5) Paulo 

enfatiza a dupla natureza do pecado: uma como 

uma transgressão pessoal e a outra como algo 

inerente a natureza humana. Ele ainda enfatiza a 

obra meritória de Cristo para contemplar essas 

duas facetas do pecado; 6) O capítulo oito é o mais 

longo da Bíblia sobre a obra do Espirito Santo na 

vida do cristão; 7) a carta aos Romanos apresenta o 

estudo mais profundo sobre a razão da rejeição do 

Messias prometido, por parte dos judeus, bem 

como o plano de Deus para inserir o remanescente 

fiel através da eleição da graça no programa geral 

da Igreja; 7) A carta aos Romanos contém a mais 

longa lista de colaboradores do ministério de Paulo. 

    A justificação do pecador através do Evangelho 

de Cristo é o tema central da carta aos Romanos. 

Sobre esse assunto Paulo apresenta o tema e o 

exemplifica com a experiência  de fé do patriarca 

Abraão. Outro tema importante nessa carta é a 

poderosa obra do Espírito Santo na vida do crente 

em Cristo.  Nessa obra Paulo revela que os crentes 

foram amados e predestinados por Deus na 

eternidade, chamados e justificados no tempo e 

serão glorificados no futuro.  Paulo ainda revela o 

intenso amor de Deus por seus filhos adotivos.  

   Um tratamento especial é dado nessa epístola à 

questão da rejeição de Israel à Cristo e o futuro 

desse povo no programa redentor de Deus. 

Somente o remanescente desse povo é que 

experimentará as benesses da nova vida em Cristo, 

isto no programa geral da Igreja, ou seja, serão 

salvos somente pela fé em Cristo (9 a 11). 

   Nessa carta se encontra uma das mais belas 

doxologias do Novo Testamento: “Ó profundidade 

das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência 

de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e 

quão inescrutáveis, os seus caminhos! Porque quem 

compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu 

conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para 

que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, 

e para ele são todas as coisas; glória, pois, a ele 

eternamente. Amém!” Pr. Eudes L. Cavalcanti     

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
           

          CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV) 
04/10 – Dia do Pastor Congregacional (02); 10/10 – 

Sabadão com Cristo; 10 e 11/10 – Aniversário 

Congregação José Américo; 11/10 – Dia Nacional de 
Missões; 12/10 – Dia das Crianças - Programação EBD 

Infantil; 16 a 18/10 – Conferência Missionária 

(ALIANÇA); 17,18/10 – Aniversário Auxiliadoras; 23 a 

25/10 – Congresso EBD ALIANÇA; 24/10 – Passeio 

Crianças BICA; 24/10 – Aniversário DLOV; 30/10 – 

Acampamento Jovens; 30/10,1,2/11 – 12º Encontro 

Avivamento Mulheres ALIANÇA. 1,2/11 -  Acampamento 
dos Jovens; 14,15/11 – Aniversário Getsêmani; 15/11 – 

Manhã de Jejum e Oração; 21/11 – Jantar de Casais; 

28,29/11 – Aniversário DMOC; 29/11 – Sopão. 
              

          ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 
02-Eudes Lopes (PASTOR); 04-Wirlline da Silva; 04-Edson 

Gomes (Tei); 04- Vilma Bandeira (E. Sátiro); 05-Juliana 
Rodrigues; 05-Miss. Isabel Mª (Valentina); 05-Marília 

Gabriella (Valentina); 06-Andressa Cristina (filha/Liliane); 

07-Kátia Mª Araújo; 07-Ubiranildo Lilo (E. Sátiro); 08-

Rosilene Gomes (esposa de Tei); 09-Fabiano Nóbrega; 

09-Aline Bento; 10-Dc. Marcone da Silva (R. do Sol); 10-

Valdete Oliveira (R. do Sol); 10-Daniel Fernandes; 12-Mª 

Da Luz Bezerra; 12-Dc. José Gentil; 12-Marina Emilly (E. 
Sátiro); 13-Mª de Fátima Rodrigues; 14-Avani Dantas; 15-

Ewerton Trajano (Valentina); 17-Tiago de Andrade 

(filho/Ir. Vera); 18-Kathlyn Keunner; 19-Yan Ferreira (E. 

Sátiro); 19- José Erick (E. Sátiro); 20-Josias Batista; 21-

Rivanda Belmont; 22-Isabel Cristina; 22-Roberlândio 

Rufino (Robson); 23-Edaniely Souza (Valentina); 24- Carla 

Fernanda (Valentina); 24-Celeida Mª; 25-Verônica Carlos; 
25-Carla Ferreira (Valentina); 27-Severino Rafael (R. do 

Sol); 27-Clívia Lacerda (Valentina); 27-Giuliano Mota 

(Valentina); 27-Severino Rafael (R. do Sol); 27- Edileuza 

(R. do Sol); 28-Larissa Tito (R. do Sol) e 31-Erick Trajano 

(R. do Sol). 

 
 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 

Ter – 19.30h  Culto Oração/Estudo Bíblico  
Qua - 15h às 17h  Círculo de Oração 

Sex – 19.30h Culto nas Residências 

Sab – 19.30h Culto dos Jovens  

 

“Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é 

por nós, quem será contra nós? Aquele que 

nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes, 

o entregou por todos nós, como nos não dará 

também com ele todas as coisas?” Rm 8.31,32 



 

 

     
               ESCALA DE OBREIROS (OUTUBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
04 - Pr. Eudes; 11 – Pr. Ildemar;  
18 – Pr. Eudes; 25 – Pr. Walter 

CULTO DEVOCIONAL 
04 – Miss. Mª Eliane; 11 – Isabel Cristina;  

18 – Rosilene; 25 – Makobi 
MOCIDADE (SÁB) 

03 – Pr. Jedaías; 10 – Pr. Samuel;  
17 – Davi da Silva; 24 – Dc. Josias 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
07 – Marlene Soares; 14 – Pr. Jedaías;  

21 – Iza Maria; 28 – Pr. Samuel  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (07,21); Meireles (14,28)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
04 - Pb. Severino; 11 – Pb. Enoaldo;  

18 – Dc. Josias; 25 – Pb. Enoaldo 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

04 – Dc. Marcone; 11 – Pr. Jedaías;  
18 – Pr. Jedaías; 25 – Pr. Jedaías 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
04 – Dc. Josias; 11 – Pb. Saul;  

18 – Pb. Emanuel; 25 – Pb. Saul 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

04 – Dc. Francisco; 11 – Dc. Nivaldo;  
18 – Pr. Samuel; 25 – Pb. Emanuel 

       ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
06 – Pr. Eudes; 13 – Pr. Samuel;  
20 - Iza Maria; 29 – Pr. Jedaías  

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Pr. Jedaías (06,20); Davi Silva (13,27) 

ESCALA CASA DE ACOLHIDA 
10/10 – Pr. Samuel; 24/10 – Dc. Josias 

 

 
 
 

 

  Leitura Bíblica Devocional  

                     Salmo 32 

 

1 Bem-aventurado aquele cuja 

transgressão é perdoada, e cujo 

pecado é coberto. 2 Bem-

aventurado o homem a quem o 

Senhor não imputa maldade, e em 

cujo espírito não há engano. 3 

Enquanto eu me calei, 

envelheceram os meus ossos pelo 

meu bramido em todo o dia. 4 

Porque de dia e de noite a tua mão 

pesava sobre mim; o meu humor se 

tornou em sequidão de estio. 

(Selá) 5 Confessei-te o meu pecado 

e a minha maldade não encobri; 

dizia eu: Confessarei ao Senhor as 

minhas transgressões; e tu 

perdoaste a maldade do meu 

pecado. (Selá) 

6 Pelo que todo aquele que é 

santo orará a ti, a tempo de te 

poder achar; até no transbordar 

de muitas águas, estas a ele não 

chegarão. 7 Tu és o lugar em que 

me escondo; tu me preservas da 

angústia; tu me cinges de alegres 

cantos de livramento. (Selá) 

8 Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o 

caminho que deves seguir; guiar-

te-ei com os meus olhos. 9 Não 

sejais como o cavalo, nem como a 

mula, que não têm entendimento, 

cuja boca precisa de cabresto e 

freio, para que se não atirem a ti. 

10 O ímpio tem muitas dores, mas 

aquele que confia no Senhor, a 

misericórdia o cercará. 11 

Alegrai-vos no Senhor e 

regozijai-vos, vós, os justos; e 

cantai alegremente todos vós 

que sois retos de coração. 

 

                      @@@@@@@@ 
 

ESCALA DE DIACONOS 
Hoje: Marconi/Euclides; Ter – Murilo   

      

ANIVERSÁRIO DA CONGREGAÇÃO DO 

JOSÉ AMÉRICO – 10,11 DE OUTUBRO 

ANIVERSÁRIO DO DHEC: hoje à noite iremos celebrar ao 

Senhor pelo aniversário do nosso Departamento de 

Homens (DHEC). Os homens participarão do culto com 

um cântico de louvor a Deus. Era para nós termos feito 

isso no domingo dia 13/09, mas não nos foi possível. 

ANIVERSÁRIO DA IGREJA (19,20/09) (I): louvamos a 

Deus pelas festividades de aniversário da Igreja. 

Podemos sentir nas três reuniões que fizemos a boa 

mão do Senhor sobre nós. Deus graciosamente fez 

todas as provisões. Ouvimos três poderosas mensagens. 

Deus falou ao nosso coração. Foram belíssimas as 

apresentações do Conjunto Ebenézer bem como do 

Getsêmani, do grupo Ágape bem como dos conjuntos 

das Congregações. A nossa palavra de gratidão aos 

preletores Pastores Edmundo Jordão e Odailson Chaves. 

Agrademos também ao Presb. José Diniz pela 

hospedagem do Pastor Odailson no domingo à tarde. 

Deus a todos recompense  abundantemente. O tema do 

nosso aniversário foi: UMA IGREJA SENSÍVEL A VOZ DO 

ESPIRITO, baseado no lema: QUEM TEM OUVIDOS, OUÇA O 

QUE O ESPÍRITO DIZ ÀS IGREJAS.  
ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO VALENTINA (24 a 27/09):  

desde quinta-feira passada, a Congregação do Valentina 

estar comemorando  o seu décimo sétimo aniversário 

de organização. No primeiro culto, na quinta-feira, 

pregou o Pastor da Igreja. O Conjunto Ebenézer 

participou desse culto cantando três belíssimos hinos. O 

pregador da quinta-feira foi o Pastor da Igreja. Na sexta-

feira e no sábado pregaram respectivamente o Pastor 

Tony e a Missionária Luciana. Hoje pela manhã pregará 

o Presb. Saul Bezerra e à noite a Missionaria Vilma. O 

tema das festividades de aniversário do Valentina é 

RESGATANDO O PRIMEIRO AMOR, baseado em 

Apocalipse 2.4. 

CLASSE DE PREPARAÇÃO AO BATISMO: hoje começa a 

Classe de Preparação ao Batismo sob a 

responsabilidade do Pastor Jedaías. Essa Classe vai 

funcionar no período da Escola Bíblica Dominical, logo 

após o culto devocional, a partir das 09.30h. 

SORTEIO TV LED: o Departamento de Louvor de nossa 

Igreja irá promover um sorteio de uma TV SAMSUNG Full 

HD, 32 polegadas, visando angariar recursos para as 

festividades de seu aniversário no próximo mês.  

CASA DE ACOLHIDA: Precisamos de colaboradores para 

o trabalho na Casa de Acolhida principalmente cantores 

e tocadores. Falem com Pr. Samuel. 

DIA PASTOR CONGREGACIONAL: no próximo domingo 

iremos comemorar o Dia do Pastor Congregacional. 

 

 

 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  2 Tm 4.2 

   A VOZ CONGREGACIONAL  
RÁDIO CPAD FM – 96.1 

SÁBADO – 12h às 12.50h           
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