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       BOLETIM DOMINICAL – 05/08/18 
  

      Focando a Doutrina Cristã 
Angelologia 

Os Anjos (sua natureza moral)    (Cont.) 

b) Anjos Maus 
· Opõem-se ao propósito de Deus – “Porque não 
temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, 
sim, contra os principados, contra as potestades, 
contra os príncipes das trevas deste século, contra 
as hostes espirituais da maldade, nos lugares 
celestiais” Ef 6.12 (Veja ainda Dn 1012,13; Zc 3.1; 
Ap 12.7,8). 
· Afligem o povo de Deus – “E não convinha soltar 
desta prisão, no dia de sábado, esta filha de 
Abraão, a qual há dezoito anos Satanás tinha 
presa?” Lc 13.16 (Veja ainda 2 Co 12.7). 
· Executam o propósito de Satanás – “E houve 
batalha no céu; Miguel e os seus anjos batalhavam 
contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus 
anjos” Ap 12.7 (Veja ainda Mt 25.41; 12.26,27; Ap 
12.4). 

7) Satanás 
a) Sua existência (declarada nas Escrituras) – “Vós 
tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os 
desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o 
princípio, e não se firmou na verdade, porque não 
há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala 
do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da 
mentira” Jo 8.44 (Veja ainda Zc 3.1,2; Mt 13.19; Jo 
10.10; 13.2; At 5.3; Ef 6.11,12 1 Pe 5.8; Ap 
20.2,7,10) 
b) Seu estado original (criado sem defeito, puro) – 
“ Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te 
estabeleci; no monte santo de Deus estavas, no 
meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito 
eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste 
criado, até que se achou iniquidade em ti” Ez 
28.14,15 (Veja ainda Jo 8.44; Is 14.12-14; Ez 

28.12,7.   (Cont.)        Pr. Eudes Lopes Cavalcanti                          

 

                                                        

ESCALA DE OBREIROS (AGOSTO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

05 – Pr. Eudes; 12 – Pr. Walter;  
19 – Pb. Osmar; 26 – Miss. Liliane 

CULTO DEVOCIONAL 

05 – Isabel; 12 – Stefanie;  
19 – Dc. Bruno; 26 – Altino 

 MOCIDADE (SÁB) 
11 – Liliane Liger;  

18 – Pb. Emanuel; 25 - Jaciara 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
15 – Laércia; 

22 – Pb. Diniz; 29 – Dc. Euclides  
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
15,29 – Dc. Bosco; 08,22 - Meireles 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
05 – Pr. Jedaías; 12 – Pb. Emanuel;  

19 – Dc. Bonifácio; 26 – Pb. Silas  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

05 – Pr. Walter; 12 – Pb. Silas;  
19 – Pr. Waldemar; 26 – Pb. Saul  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
05 – Pr. Wademar; 12 – Pb. Carlos;  

19 – Esdras; 26 - Pr. Walter  
CONG. MANAÍRA -  05,12.19,26 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

                     07,14,21,28 - Pr. Eudes 
PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL 

11 – Pr. Walter;  
18 – Pb. Emanuel; 25 - Pr. Jedaías  

ESCALA DLOV (SEDE) 

05–Getsêmani/Coral/Ágape;  
12–Getsêmani/Ebenézer/Teatro 

19 – Getsêmani/Bandinha 
26 – Getsêmani/Ebenézer 

ESCALA (CPADFM) - solista/instrumentista 

11 – Raquel/Josias; 25 – Pablo/Wamberto   
@@@@@@@@ 

 

ASSEMBLEIA DA IGREJA – 19/08/18 – 09h às 10.15h 

  

 

 

  

 

 
  

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (AGO/SET) 
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. 02/09 – Dia 
do Seminarista; 02 – Programação do DERE; 15,16 – 
Aniversário da Igreja; 22 – Oficina Culinária; 22 – Avanço 
Missionário Cong. José Américo; 22,23 – Aniversário 
cong. José Américo; 23 – Aniversário Dpto. Homens; 28-
30 – Acamp. Homens 1ª Dist. ALIANÇA; 29 – Intercambio 
UAC`s Dist. ALIANÇA. 

               ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 
04-Marlene Soares; 05-Mª Nazaré Silva; 05-Pb. Saul dos 
Santos (E. Sátyro); 11-Rosimayry Brito; 12-Antônia de 
Lima; 14-Elizabete Gomes (E. Satiro); 15-Severina 
Ferreira; 15-Paula Francinett; 16-Dc. Murilo Pedro; 20-
Otília de Araújo; 20-Ednaldo Soares; 21-Karina Ribeiro 
(E. Satiro); 24- Pr. Jedaías Rodrigues; 25-Juzirene 
Santiago (E. Sátiro); 26-Kayo Henrique (E. Sátiro); 29-
Josenildo Silva; 31-Makoby Lopes. 
 
 

 
 
 

ORANDO PELAS FAMÍLIAS 
Coloquemos diante do altar do Senhor, nesta semana, a 
família do Dc. Meireles (Dc. Meireles, Adeilda,  Adriana, 

Joelson, Anysunalle e Misael)  
“Orai uns pelos outros para que sareis”. 

 

ESCALA DE DIÁCONOS 

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 103 
     Convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça 

                                 Salmo de Davi 

1 - Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em 

mim bendiga o seu santo nome. 2 - Bendize, ó minha 

alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus 

benefícios. 3 - É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e 

sara todas as tuas enfermidades; 4 - quem redime a tua 

vida da perdição e te coroa de benignidade e de 

misericórdia; 5 - quem enche a tua boca de bens, de sorte 

que a tua mocidade se renova como a águia. 

6 - O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos.  

7 - Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos, 

aos filhos de Israel. 8 - Misericordioso e piedoso é o 

Senhor; longânimo e grande em benignidade. 9 - Não 

repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará 

a sua ira. 10 - Não nos tratou segundo os nossos pecados, 

nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. 11 - Pois 

quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande 

a sua misericórdia para com os que o temem. 12 - Quanto 

está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as 

nossas transgressões. 13 - Como um pai se compadece de 

seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o 

temem. 14 - Pois ele conhece a nossa estrutura; lembra-se 

de que somos pó. 

15 - Porque o homem, são seus dias como a erva; como a 

flor do campo, assim floresce; 16 - pois, passando por ela 

o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais.  

17 - Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a 

eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça 

sobre os filhos dos filhos; 18 - sobre aqueles que guardam 

o seu concerto, e sobre os que se lembram dos seus 

mandamentos para os cumprirem. 

19 - O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o 

seu reino domina sobre tudo. 20 - Bendizei ao Senhor, 

anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas 

ordens, obedecendo à voz da sua palavra. 21 - Bendizei ao 

Senhor, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que 

executais o seu beneplácito. 22 - Bendizei ao Senhor, 

todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. 

Bendize, ó minha alma, ao Senhor.  

CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL  
DA ALIANÇA 

                            

                           Da Lei de Deus 
X                                   I 
Cremos e confessamos que Deus deu a Adão 
uma lei de obediência universal escrita em seu 
coração, bem como um preceito específico para 
que não comesse do fruto da árvore do bem e 
do mal, como um pacto de obras, pelo qual 
Deus obrigou a ele e a toda a sua descendência 
a uma obediência pessoal, inteira, exata e 
perpétua; prometeu-lhe a vida sob a condição 
de cumpri-la, e o ameaçou com a morte se a 
violasse; e dotou-o com poder e capacidade 
para guardá-la¹.  
1. Gn. 1.26; 2.17; Rm. 2.14-15; 5.12, 19; 10.5. 
                                  II 
Esta lei, assim escrita no coração, continuou a 
ser uma norma perfeita de justiça depois da 
queda do homem; e foi   entregue  por  Deus no 
Monte Sinai em dez mandamentos e escrita em 
duas tábuas²; os primeiros quatro 
mandamentos contêm nossos deveres para 
com Deus, e, os outros seis, nossos deveres 
para com os homens³. 2. Êx. 20.1-17; Dt. 5.32; 
10.4; Tg. 1.25; 2.8,10. 3. Mt. 22.37-40. 
                                   III 
Além dessa lei, comumente chamada moral, 
aprouve a Deus dar ao povo de Israel leis 
cerimoniais, contendo diversas ordenanças 
típicas: em parte referentes ao culto, 
prefigurando   Cristo,    suas    graças,     ações, 
sofrimentos e benefícios

4
; e, em parte, 

apresentando diversas instruções de  deveres 
morais

5
. Todas essas leis cerimoniais sendo 

instituídas somente até o tempo da Antiga 
Aliança são revogadas e removidas, por meio 
de Jesus, o Messias verdadeiro, e o único 
legislador, a quem o Pai concedeu poderes 
para tal finalidade

6
.  

4. Cl. 2.16-17; Hb. 9.1-10; 10.1. 5. Êx. 12.14; 
1Co. 5.7; 2Co. 6.17 6. Ef. 2.14-16; Cl. 2.14-17. 
 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite em culto 
solene iremos celebrar a Ceia do Senhor, conforme 
mandamento do Senhor Jesus deixado para a sua 
Igreja. “Fazei isto em memória de mim”. A Ceia do 
Senhor é o símbolo memorial da morte redentora 
de Jesus na cruz do Calvário. Assim sendo, subamos 
com um coração agradecido para essa que é uma 
das mais importantes reuniões da Igreja. 
SEMANA DE ORAÇÃO (06-10/08): D/P: Seg – 
Pb. Diniz/Pb. Genison; Ter – Pr. Eudes/Pr. Eudes; 
Qua – Adeilda/Miss. Virginia; Qui – Adriana/Esdras; 
Sex – Pb. Valdenor/Altino. Na Semana de Oração 
os dirigentes devem levar o povo a orar pelas 
famílias, pela Igreja, pela salvação das almas, pela 
Igreja perseguida, pela família separada para 
oração na semana (Dc. Meireles) e pelos enfermos. 
“Orai sem cessar”. 
ANIVERSÁRIO CÍRCULO ORAÇÃO (08/08/18): 
na próxima quarta-feira o nosso abençoado e 
abençoador Circulo de Oração estará completando 
quatorze anos de funcionamento. O tema do 
aniversário é: Perseverança em Oração, e o lema Ef 
6.18. A Preletora será a Miss. Virgínia Macedo. Toda 
a Igreja estar sendo convidada para esse evento. 
DIA DOS PAIS: no próximo domingo, pela 
manhã, iremos oferecer a Deus um culto em 
comemoração ao Dia dos Pais. No culto pregará o 
Pr. Eudes sobre a paternidade de Deus, modelo 
ideal para a paternidade dos homens. Logo após o 
culto, que se iniciará as 08h e se encerrará as 
09.30h, as irmãs da Igreja irão oferecer um café da 
manhã para os pais. 
COLOCAÇÃO DE COBOGÓS: pela graça divina 
terminamos a colocação de cobogós na lateral 
esquerda da área coberta da Igreja. Agradecemos 
a Deus pelas provisões financeiras, e pela 
disponibilidade e preciosa colaboração do Presb. 
José Diniz que coordenou todo o projeto de 
colocação dos cobogós e também o projeto da 
reforma da casa pastoral. Todas as despesas com 
esses dois projetos foram pagas. Glória a Deus! 

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. 

 


