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BOLETIM DOMINICAL –  18/11/12 

              A Perseverança dos Santos 
                                           

    A Teologia Reformada chamada também de 

Calvinista elencou cinco princípios que norteiam o 

seu escopo soteriológico, a saber: Depravação 

Total, Eleição Incondicional, Expiação Limitada, 
Graça Irresistivel e Perseverança dos Santos. 

   Por Depravação Total os Reformados ensinam 

que a culpa do pecado de Adão, cabeça Federal da 
raça humana, foi imputada aos seus descendentes fazendo 

com que todos eles sejam considerados pecadores. Sobre o 
assunto entende ainda a Teologia Reformada que 

herdamos de Adão a natureza corrompida pelo pecado.  
   Por Eleição Incondicional entende a Teologia Reformada 
que Deus graciosamente escolheu a Igreja para a salvação 

independente de qualquer ato previsto desses eleitos. 
   Por Expiação Limitada a Teologia Reformada advoga que 
Cristo morreu apenas pelos eleitos, sendo eles o único 
objeto da obra redentora realizada pelo Salvador na Cruz 

do Calvário. 
   Por Graça Irresistivel entende os reformados que os 
eleitos inexoravelmente atenderão o chamado para a 
salvação, durante a sua vida, através da mensagem do 

Evangelho. 
   Em relação à Perseverança dos Santos a Teologia 
Reformada ensina que os salvos perseverarão na fé até ao 

fim de suas vidas e se, porventura, vieram a cair em pecado 
retornação ao convívio do Senhor antes de partirem para a 
eternidade. 

 

  
     

  

  
 

  Os homens de nossa Igreja escolheram como 
tema de suas festividades de aniversário: 

“Perseverança, a marca do verdadeiro cristão”. 

Sobre esse tema dissertaremos de forma sucinta: 
   Perseverar significa, segundo o Dicionário de 

Larousse, “Permanecer firme e constante em um 

sentimento, uma resolução; Persistir; 

Permanecer, ficar; Resistir, suportar”.  
  Do ponto de vista teológico ou doutrinário a 

Perseverança dos Santos significa que todos 

aqueles que de fato são convertidos a Cristo 
perseverarão na fé até o final de suas vidas, uma 

vez que a poderosa obra da graça de Deus na vida 

deles foi tal que eles nasceram de novo, foram 

selados e habitados pelo Espírito Santo, foram 
constituidos por Deus como filhos por adoção em 

Jesus Cristo, foram reconciliados com Deus, 

dentre outras coisas maravilhosas. 

  Encontramos nas Escrituras diversos textos que 
asseguram que todos os verdadeiros crentes 

perseverarão na fé durante a sua vida, dentre eles 

citamos: “Porque sete vezes cairá o justo e se 
levantará; mas os ímpios tropeçarão no mal” Pv 

24.16. “Tendo por certo isto mesmo: que aquele 

que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará 

até ao Dia de Jesus Cristo” Fp 1.6. “Tudo o que o 
Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim de 

maneira nenhuma o lançarei fora” Jo 6.37.  

   A Perseverança dos Santos não quer dizer que 
os mesmos não possam ter os seus momentos de 

fracassos, mas quer dizer que mesmo em seus 

fracassos o Senhor os levantará e eles não 

morrerão afastados do Senhor. 
   Também a Perseverança dos Santos não quer 

dizer que eles podem viver no pecado pensando 

que Deus os restaurará antes de morrer. Quem 
pensa assim, talvez, não tenha nascido de novo, 

pois a alma redimida nao tem prazer no pecado 

(1 Jo 5.18).             Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
                                              
 

     

 
 

  
 

 
 

 

 
         
 

 

 

 
 

     
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 CALENDÁRIO DE EVENTOS (Novembro) 
18/11 – Aniversário DHEC; 21/11 – Aniversário do Circulo de 
Oração; 24,25/11 – Aniv. Núcleo Auxiliadoras Valentina; 25/11 
– Aniversário do Shekinah. 01/12 – Cruzada Evangelística; 
01/12 – Reunião de Lideranças/almoço; 07/12 – Culto Casa 
de Celízia; 08/12 – Confraternização Geral Auxiliadoras 
Congregacionais; 09/12 – Dia da Bíblia; 10/12 – Reunião do 
Conselho Eclesiático; 14/12 – Confecção calendário de 
eventos 2013; 15/12 – Confraternização dos Jovens; 20/12 – 
Assembleia da Igreja; 22/12 – Jantar de Confraternização da 
Igreja; 23/12 – Celebração do Natal; 25 – Jantar de 
Confraternização da Rota do Sol; 31/12 – Culto de final de ano 
(Igreja Sede e Congregações).                      
             ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 

 
01-Manuel João; 02-Jhulia Belmont; 02-Helena (fi lha de 
Christyanne); 03-Joyce André; 04-Joana D’arc;  04-José 
Trajano;  04-Artemísia Fragoso; 06-Ana Weslia (neta de 
Fátima Rodrigues); 07-Yuri Costa; 09-Mª José Araújo (esposa 
de Enoque); 09-Raquel Bezerra; 10-Adeilda Meireles; 11-
Adielson Cavalcanti (R. do Sol); 11-Eudes Júnior; 14-Diác. João 
Bosco; 15-Mª José Felipe (R. do Sol); 18-Adriana de Oliveira 
(Valentina); 18-Joanne Daienne; 18-Dayse Evelyn; 19-
Cleytiane Vitória (E. Sátyro); 19-Clemilson Rodrigues 
(Valentina); 20-Geysa Carla; 21-Francisco de Assis (Valentina); 
21-Mª Guedes; 22-Lindalva Serafim; 22-Ediene Talita 
(Valentina); 23-Marivalda Souza; 23-Josenildo da Silva 
(Naldinho); 24-Ana Karoline (Valentina); 24-Cristina 
Rodrigues; 25-Jefte Jonny (E. Sátyro); 25-Claudiane Félix; 26-
Joquebede Porfírio; 28-João Rodrigues; 28-Jairo da Costa (J. 
Américo); 29-Michael Ewerton e 30-Ruanna A. Cavalcanti. 

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL, RÁDIO 
COMUNITÁRIA CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 
FONE CONTATO: 3242.2131 

                                   

ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 
Hoje à noite – Marçal/Gilson 

Ter – Davi;   Qui – Valdenor;  Sáb – Makobi  
 

 
 

 

 

Mas aquele que perseverar  

até ao fim será salvo 



 
            

 
 

ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 

18 – Pr. Jedaías; 25 – Pr. Cícero 
CULTO DA MOCIDADE 

24 – Diác. Junior 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

21 – Miss. Liliane; 28 – Iza Maria 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Bosco (21); Meireles (30) 

 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes (Diáconos)    

22 –  Euclides; 29 –  Marçal  

Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

18 – Pr. Cícero; 25 – Presb. Enoaldo 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

18 – Pr. André; 25 – Diác. Junior 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

18 – Sem. Jadson; 25 – Presb. Lucine 
CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

18 – B.T. Samuel; 25 – Clemilson 
PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

21 – Diác. Junior; 28 – Clemilson 
ESCALA DE CONJUNTOS 

18/11 – Getsêmani; 01/12 (Culto na Praça do 
Geisel) – Getsêmani; 25/11 – Shekinah, Ebenézer 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

####### 
JANTAR DE FINAL DE ANO: estamos nos aproximando do 
Jantar do Final de Ano de nossa Igreja que será realizado 
no sábado dia 22/12. A nossa irmã Isabel Cristina será a 
coordenadora do evento. 
CRUZADA EVANGELÍSTICA NO GEISEL (01/12): 
ministério da III IEC/JPA. Oremos por esse evento. 

 
 

 

ATENÇÃO PAIS DE CRIANÇAS MENORES: informamos 
aos pais que tem crianças menores que o nosso 
Departamento Infantil se responsabilizará pelas mesmas 
apenas quando da instalação das classes da EBD ou do 
cultinho à noite. Antes e depois desses eventos a 
responsabilidade é dos pais dos menores. A fim de evitar 
acidentes ou incidentes desagradáveis pedimos aos pais 
que cuidem dos seus filhos antes e depois das reuniões.  
ANIVERSÁRIO DA MOCIDADE: ontem pela tarde e a 
noite os jovens de nossa Igreja realizaram as festividades 
de seu aniversário. Deus em tudo abençoou o evento. 
Agradecemos a todos que prestigiaram o acontecimento 
especialmente ao preletor Pastor Otacílio Pereira, da 
Igreja do Nazareno que pregou sobre o tema “Resgatando 
o prazer de estar na presença de Deus”.  
ANIVERSÁRIO DOS HOMENS: estamos hoje 
comemorando o aniversário do Departamento de Homens 
(DHEC) de nossa Igreja. Estará pregando nesta manhã o 
Seminarista Diác. Cabral Junior e a noite o Pastor Jedaías 
Rodrigues. Os preletores ministrarão sobre o tema 
”Perseverança, a marca do verdadeiro cristão”. 
ANIVERSÁRIO DO CIRCULO DE ORAÇÃO: O Círculo 
de Oração (Culto da Hora Nona) de nossa Igreja irá 
realizar as festividades de seu aniversário (14 anos) na 
próxima quarta-feira dia 21/11. Serão realizadas duas 
reuniões sendo uma à tarde e a outra a noite. A tarde 
pregará a Miss. Liliane e a noite a irmã Aurília, do Betel do 
Geisel. Convidamos a toda a Igreja a se fazer presente 
nesses dois cultos que iremos oferecer a Deus.   
ANIVERSÁRIO NUCLEO AUXILIADORA VALENTINA: 
Nos próximos dias 24 e 25/11, as irmãs da Congregação 
do Valentina irão celebrar ao Senhor pela passagem do 
aniversário do Núcleo. O tema escolhido pelas irmãs foi 
“Mulheres, prepara-te para as bodas do Cordeiro”, 
baseado em Apocalipse 21.2.  No sábado (24/11) pregará 
a Missionária Josélia e no domingo manhã e noite, 
respectivamente, as Missionárias Luciana e Liliane. 
ANIVERSÁRIO CONJUNTO SHEKINAH: no próximo 
domingo iremos celebrar ao Senhor pelo aniversário do 
Conjunto Shekinah de nossa Igreja. A direção do 
Conjunto escolheu o tema “Prostrando-se diante do 
Senhor em Adoração e Louvor”, baseado em 2 Cr 20.18. 

O preletor do culto será o Pastor Cícero Manuel. 

OFERTA MISSIONÁRIA: pela graça divina o alvo de R$ 
400,00 foi alcançado no domingo passado. Louvamos a 
Deus por ter movido o coração dos irmãos para investir na 
obra missionária realizada pela nossa Denominação. 
Certamente que Deus recompensará a todos.  
EMPRESTIMOS CADEIRAS/MESAS: a Igreja não faz 
questão de emprestar aos seus membros e congregados  
cadeiras e mesas para seus eventos sociais, mas pedimos 
aos irmãos que não intermedeiem pedidos de outras 
pessoas que não fazem parte da Igreja. Lembramos que os 
bens que porventura forem danificados devem ser 
ressarcidos. Só o Diácono Meireles pode liberar esses bens 
por ser o mesmo o administrador dessa área.   
DEPARTAMENTO INFANTIL (DINF) (I): o DINF irá sortear 
no dia 09/12 uma sanduicheira e um espremedor de frutas 
visando angariar recursos para a EBF em Janeiro de 2013. 
O valor da cartela é R$ 2,00. Pedimos a colaboração da 
Igreja para essa Escola Bíblica de Férias. 
DEPARTAMENTO INFANTIL (II): o DINF está organizando 
um coral infantil para celebrar ao Senhor em nossos cultos. 
Os ensaios estão sendo realizados nas quartas-feiras à 
noite. Os irmãos que tem filhos entre 04 e 12 anos, que 
quiserem participar desse coral, procurem o DINF.  
CALENDÁRIO DE EVENTOS SETORIAIS: pedimos aos 
irmãos dirigentes de departamentos e congregações da 
Igreja para irem providenciando a confecção do calendário 
de eventos setoriais de 2013. Os eventos desses 
calendários que tiverem implicação na Igreja como um todo 
serão utilizados na confecção do calendário geral da Igreja 
para 2013, que será feito em dezembro. 
COMPOSIÇÃO DIRETORIAS: os Departamentos DAUC, 
DHEC, DMOC já devem ir se articulando para a composição 
das diretorias para 2013. As propostas de diretorias desses 
departamentos devem ser apresentadas ao Conselho da 
Igreja no dia 10/12. A direção da Igreja sugere que esses 
departamentos se reúnam no dia 30/11 (sexta-feira) ou 
antes, se acharem conveniente. 
MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos por missões, pela saúde 
dos enfermos, pela solução dos problemas que alguns 
irmãos estão enfrentando, pelos pastores, pelos oficiais, 
pelas congregações, pelos departamentos, pelas famílias, 
pela Pátria, e pela Igreja do Senhor espalhada no mundo 
todo especialmente pelos que sofrem perseguições. 
 

“Prega a Palavra, insta, quer 
seja oportuno, quer  não...” 

2 Tm 4.2 


