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       BOLETIM DOMINICAL – 09/09/18 
  

      Focando a Doutrina Cristã 
 

Pneumatologia 
 

                     A obra do Espírito Santo 
b) No Novo Testamento (Na vida do Senhor Jesus)  
– Gerou o homem Jesus no ventre de Maria – “E, projetando 
ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, 
dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua 
mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo” 
Mt 1.20 (Veja ainda Mt 1.18; Lc 1.35);  
- Ungiu Jesus para o exercício do seu ministério como o 
Cristo – “O Espírito do Senhor é sobre mim, Pois que me 
ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os 
quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, E 
restauração da vista aos cegos, A pôr em liberdade os 
oprimidos, a anunciar o ano aceitável do SENHOR” Lc 
4.18,19 (Veja ainda Mt 3.16; 1.10; Lc 3.22; Jo 1.32; At 10.38);  

- Guiava a Jesus em seu ministério – “E JESUS, cheio do 
Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao 
deserto” Lc 4.1 (Veja ainda Mt 4.1);  
- Realizava obras libertadoras através de Cristo – “Como 
Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com 
virtude; o qual andou fazendo bem, e curando a todos os 
oprimidos do diabo, porque Deus era com ele” At 10.38 (Veja 
ainda Mt 12.28);  
- Ofereceu a Cristo em sacrifício pelos pecados dos homens 
– “Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno 
se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as 
vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao 
Deus vivo? Hb 9.14 (Veja ainda 2 Co 5.19);  
- Ressuscitou a Cristo dos mortos – “E, se o Espírito daquele 
que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, 
aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também 
vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em 
vós habita”  Rm 8.11.  (Cont.)  Pr. Eudes Lopes Cavalcanti                          

 

                                                        

ESCALA DE OBREIROS (SETEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

09 – Pr. Eudes; 16 – Pr. Alcemir;  
23 – Pr. Jedaías; 30 – Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 

         09 – Stefanie; 23 – Esdras; 30 - Laércia 
 MOCIDADE (SÁB) 

22 – Pr. Walter; 29 – Ev. Davi 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

12 - Pb. Diniz;  

19 - Dc. Euclides; 26 – Dc. Marconi  
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

19 – Dc. Bosco; 12,26 - Meireles 
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

09 – Dc. Bonifácio;  

23 – Pb. Silas; 30 – Pr. Waldemar 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

09 – Esdras;  
23 – Pb. Saul; 30 – Pb. Emanuel 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

09 – Pb. Carlos Alberto;  

23 – Dc. Francisco; 30 – Pb. Silas 
CONG. MANAÍRA -  09,16,23,30 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

                         11,18,25 - Pr. Eudes 
PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL 

15 – Pr. Waldemar;  
22 - Pr. Jedaías; 29 – Pr. Walter  

ESCALA DLOV (SEDE) 
09 – Ágape/Getsêmani 

15 Teatro/Ebenézer/Getsêmani 
16 (M) – Bandinha/Conjunto Cântico de Davi  

16 (N) – Coral/Ágape/Getsêmani  
23 – Bandinha/Getsêmani;  
30 – Ebenézer/Getsêmani 

ESCALA (CPADFM)  
solista/instrumentista 

15 – Pablo/Wamberto; 29 - Raquel/Davi 
 

“Servi ao Senhor com alegria” 
 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (SET/OUT) 
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 – Acampamento. 
Homens 1ª Dist. ALIANÇA; 29 – Aniversário de Sophia; 29 – 
Intercâmbio UAC`s Distritais da ALIANÇA. 06/10 – Culto Rosa; 
07 – Dia do Pastor Congregacional (02); 12 – Mini Vigília (Ernani 
Sátiro); 13 – Congrega Brink; 14 – Dia Nacional de Missões; 14 – 
Domingo Missionário; 21 – Avanço Missionário; Dia da Reforma 
(31); 27,28 – Aniversário do DAUC. 
                      ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO 
01-Claudeilsa Silva; 02-Ângela Maria; 02-Vanessa Brito; 03-Mª 
Laura (neta/Célia); 03-Pb. Evandro José; 03-Fábio e Fabrício 
(filhos de Fabiano); 05-Dc. Euclides Félix; 06- Nícolas Duarte 
(filho/Laércia); 07-Isabel Maria; 09-Pr. Samuel Medeiros; 10-
Naíde Maria; 10-Mayana Burity; 11-Cícera Aurélio (E. Sátiro); 14-
Lindemberg Lima; 15-Elba Mª; 17-Joelson Martins; 19-Giovanna 
Vasconcelos (neta/Zenaide); 20-Leandro Lima; 21-Darliana 
Monteiro; 22-Cleoneide Ferreira (E. Sátiro); 22-Joana 
Wanderlange; 23-Edneide Carvalho; e 29-Iraci Souza. 
 

 
 
 

 
ORANDO PELAS FAMÍLIAS 

Coloquemos diante do altar do Senhor, nesta semana, a 
família do Dc. Euclides (Dc. Euclides, Maria José, e filhos) 

ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite: Marçal/Demétrio 
Terça-feira: Euclides 

LEMBREM-SE DO CESTÃO DO AMOR. 

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 – Sl 119.49-64 

       A excelência da lei do Senhor e a 
       felicidade daquele que a observa 
                               Zain 
49 - Lembra-te da palavra dada ao teu 
servo, na qual me fizeste esperar. 50 - 
Isto é a minha consolação na minha 
angústia, porque a tua palavra me 
vivificou. 51 - Os soberbos zombaram 
grandemente de mim; apesar disso, não 
me desviei da tua lei. 52 - Lembrei-me 
dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, 
e, assim, me consolei. 53 - Grande 
indignação se apoderou de mim, por 
causa dos ímpios que abandonam a tua 
lei. 54 - Os teus estatutos têm sido os 
meus cânticos no lugar das minhas 
peregrinações. 55 - De noite, me 
lembrei do teu nome, ó Senhor, e 
observei a tua lei. 56 - Isto fiz eu, 
porque guardei os teus mandamentos. 
                           Hete 
57 - O Senhor é a minha porção; eu 
disse que observaria as tuas palavras. 
58 - Implorei deveras o teu favor de 
todo o meu coração; tem piedade de 
mim, segundo a tua palavra. 59 - 
Considerei os meus caminhos e voltei 
os meus pés para os teus testemunhos. 
60 - Apressei-me e não me detive a 
observar os teus mandamentos. 61 - 
Bandos de ímpios me despojaram; 
apesar disso, eu não me esqueci da tua 
lei. 62 - À meia-noite, me levantarei 
para te louvar pelos teus justos juízos. 
63 - Companheiro sou de todos os que 
te temem e dos que guardam os teus 
preceitos. 64 - A terra, ó Senhor, está 
cheia da tua benignidade; ensina-me os 
teus estatutos.                 (Cont.) 
         Zain, Hete = letras do alfabeto hebraico) 

 

CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL  
DA ALIANÇA                             

Do evangelho e da extensão da graça deste 
                              III 

A revelação do Evangelho a pecadores, feita em 

diversas épocas e em partes diferentes¹¹, 

acrescida de promessas e preceitos a serem  

obedecidos, quanto aos povos e pessoas a quem 

ela é concedida, depende unicamente da vontade 

soberana e do beneplácito de Deus¹², não  sendo 

vinculada a nenhuma promessa feita aos que 

exerçam corretamente suas habilidades naturais 

em resposta à luz comum que os alcança fora 

desta revelação - exercício, aliás, que ninguém 

jamais fez ou é capaz de fazer¹³. Portanto, em 

todas as épocas, a pregação do Evangelho tem 

sido concedida a pessoas e povos em graus 

variados quanto à extensão ou limitação da 

mesma, segundo o conselho da vontade de Deus14. 
11. Sl.147.19,20. 12. At.16.7-10. 13. Rm.1.18-21. 14. 

Mt. 11.25-27.                  IV 

Embora o Evangelho seja o único meio externo 

que revele Cristo e a graça salvífica e, como tal, é 

mais do que suficiente15; mesmo assim, para que 

homens mortos em seus delitos possam nascer de 

novo, vivificados ou regenerados16, ainda se faz 

necessário uma obra eficaz, irresistível, do 

Espírito Santo sobre a alma inteira17. Somente 

esta obra produz neles uma nova vida espiritual18, 

e sem ela nenhum outro meio é suficiente para 

sua conversão a Deus19.  15.1Co. 1.22-24. 16. Tt. 3.5. 

17. Jo.16.8-11; 1Co. 2.14; Ef.2.1-4. 18. Ef. 1.13,14.  

19. 2Co. 4.4,6.           V 

Sendo o Evangelho o poder e a sabedoria de Deus 

para salvação de todo aquele que crer20 e, tendo o 

Senhor outorgado que a fé vem pelo ouvir da 

pregação da Sua Palavra21, aprouve a Ele confiar à 

Sua Igreja a gloriosa missão²² de pregar todo o 

Seu conselho²³ a todos os  homens de toda   

tribo, e língua, e povo e nação24. Para isso, Ele 

confere os dons e poder do Espírito Santo25 a fim 

de evidenciar na Igreja a doutrina do Sacerdócio  

Universal de todos os crentes26. 
 20.1Co. 1.24. 21. Rm. 10.17. 22. Mt. 28.18-20. 23. At. 
20.27. 24. Ap. 5.9; Fp. 2.11. 25. Lc. 24.47-49; At. 1.8. 
26. Êx.19.4-5; 1Pe. 2.9. 
 

 

 

ANIVERSÁRIO DA IGREJA: começa no próximo 
sábado, a festividade de aniversario dos 21 anos de 
organização de nossa Igreja. O tema escolhido pela 
direção da Igreja foi “A Graça de Deus 
Manifestada”, baseado em Tt 2.11-13. Teremos três 
cultos, sendo um no sábado, a partir das 19.30h, 
outro no domingo pela manhã, a partir das 09h, e 
ainda outro à noite, a partir das 18h. Os cultos serão 
dirigidos, respectivamente, pelos pastores Walter 
Moura, Jedaías Rodrigues e Eudes Lopes. Os 
preletores, respectivamente, serão os pastores 
Carlos Kleber (presbiteriano), Carlos Formiga e 
Alcemir Dantas, ambos congregacionais. No 
domingo pela manhã, logo após o culto, teremos 
um almoço oferecido pela manhã aos membros e 
congregados da Igreja. O Diácono José Gentil é o 
coordenador do almoço. Prestigiem! 
DESLIGAMENTO IRMÃ TELMA: a fim de evitar 
especulações, o DPAT informa a Igreja que, de 
comum acordo, foi iniciado o processo de 
desligamento do quadro de funcionário da Igreja a 
irmã Telma Fernandes que vinha ocupando a 
zeladoria há quinze anos. O desligamento deu-se 
devido à impossibilidade dela cumprir o horário de 
trabalho por causa de sua saúde debilitada. Além 
de todos os direitos que a legislação brasileira 
assegura nessa questão, ficou combinado que o 
irmão Djanilson Rocha, esposa de Telma, assumisse 
a zeladoria oficialmente assim que todas as fases do 
processo fossem concluídas, inclusive a questão do 
seguro desemprego. Queremos agradecer a Deus 
pela vida de Telma e pelos seus serviços prestados a 
Igreja no tempo citado. Deus restaure a sua saúde. 
RACIONAMENTO DE DESPESAS: a direção da 
Igreja informa que houve no processo de 
desligamento de Telma um significativo dispêndio 
com a multa contratual, que pesou no caixa sede. 
Assim sendo, informa que estão suspensos todos os 
eventos programados no nosso calendário de 2018, 
que não sejam autossustentáveis, até ao final de 
ano, exceto o aniversário da Igreja. Também estão 
suspensas aquisições de bens, exceto o que já está 
compromissado (equipamentos de som, hoje 
emprestado à Igreja). 


