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             BOLETIM DOMINICAL – 14/01/18 

Focando a Doutrina Cristã -  Cristologia 
                As Duas Naturezas do Redentor  
                  A Natureza Humana de Jesus 
Dando continuidade ao estudo da humanidade de  
nosso Senhor Jesus Cristo, no que se refere as suas 
limitações, complementamos o assunto identificando 
mais duas delas:       
       Limitações Morais de Jesus  
- Possibilidade de ser tentado, sujeito a tentação, mas 
sem ter sucumbido a ela – “E ali esteve no deserto 
quarenta dias, tentado por Satanás. E vivia entre as 
feras, e os anjos o serviam” Mc 1.13 (Veja ainda Mt 
4.1-11; Lc 4.1-13; Hb 2.18; 4.15; 1 Pe 2.22; 1 Jo 3.5).                
      Limitações Espirituais de Cristo  
- Dependia da oração e do jejum para cumprir o seu 
ministério – “E, levantando-se de manhã, muito cedo, 
fazendo ainda escuro, saiu, e foi para um lugar 
deserto, e ali orava” Mc 1.35 (Veja Mt 4.2; Hb 5.7;...);  

- Dependia das Escrituras para crescimento espiritual 
e exercício do seu ministério – “E aconteceu que, 
passados três dias, o acharam no templo, assentado 
no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os” 
Lc 2.46; “Ele, porém, respondendo, disse: Está 
escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda 
a palavra que sai da boca de Deus” Mt 4.4.  (Veja 
ainda Lc 2.41-52; Jo 5.39; Lc 4.16-21;...); 
- Dependia do Espírito Santo – “E, logo que saiu da 
água, viu os céus abertos, e o Espírito, que como 
pomba descia sobre ele”  Mc 1.10 (Veja ainda Mt 3.16; 
Lc 4.18,19; 11.20; At 10.38; Hb 1.9;...).  

             Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
     

      

                                                        

               ESCALA DE OBREIROS (JANEIRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
14 – Dc. Josias;  

21 – Pr. Eudes; 28 – Pr. Jedaías   
CULTO DEVOCIONAL 

14 – Dc. Nivaldo; 
 21 – Isabel Cristina; 28 – Dc. Murilo   

                                 MOCIDADE (SÁB) 
20 – Ev. Davi; 27 – Dc. Fabiano 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
17 – Pr. Samuel;  

24 – Marlene Soares; 31 – Pr. Eudes 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

Diác. Bosco (17,31); Diác. Meireles (24) 
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

14 – Pb. Silas; 
 21 – Pr. Waldemar; 28 – Dc. Bonifácio   

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
14 – Pb. Emanuel; 

 21 – Pr. Walter; 28 – Pb. Saul   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

14 – Dc. Francisco;  
 21 – Dc. Nivaldo; 28 – Pb. Silas  

CONG. MANAÍRA 
14 – Pb. Emerson Dantas;  

 21 – Pb. Osmar Carneiro; 28 – Pr. Eudes  
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

16 – Pr. Samuel; 
 23 – Marlene Soares; 30 – Pb. Emanuel 

ESCALA DLOV 
14 – Bandinha/Getsêmani 

21 -  Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 
28 – Conj. Ágape Kids + Oportunidades 

ESCALA DE DIÁCONOS  
Hoje à noite: Marconi/Fabiano; Ter – Murilo 

 “Servi ao Senhor com alegria” 

  

 

 

  

 

 
  

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (JAN/FEV/18) 
14 – Dia Nacional Intercessão pela ALIANÇA; 20 
– Encontro de Homens Congregacionais (1ª 
Distrital); 27 – Confraternização Conjunto 
Ebenézer. 04/02 – Dia do Homem 
Congregacional; 10-13 – Retiro Espiritual; 24 – 
Intercambio UAF`s Distrital ALIANÇA. 
           ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 
05-Dc. Nivaldo Batista, 06-Jader Porfírio, 07-
Saullo Rikelce (E. Sátiro), 08-Elda Lopes (E. 
Sátiro), 09-Severina Lima (Esp. Pb. Genison); 
11-Pb. Aureliano Fernandes; 12-Bruna Vanessa; 
13-Mª de Fátima Brito; 16-Dc. José Marçal Jr.; 

19-Sara Mizraim, 25-Risolene Fernandes, 26-
Jaciara Araújo; 27-Valdilene Régis; 29-Mª 
Joselene Avelino; 30-Keilla Anny (filha 
/Carmelita). 

  

 

 

                ORANDO PELAS FAMÍLIAS 

Coloquemos diante do altar do Senhor, nesta 

semana, a família do Diácono João Bosco (Bosco, 
Socorro, Jonas e Joanne). “Orai uns pelos outros 

para que sareis”. 
 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO 

 

 

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 

 

“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 

 

http://www.3iec.com.br/
http://www.radiocpadfm.com.br/


 
 

LEITURA BÍBLICA   Sl 38 
 

O pecador dirige-se a Deus para obter perdão e salvação 
 

 1 - Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me 

castigues no teu furor. 2 - Porque as tuas flechas se cravaram 
em mim, e a tua mão sobre mim desceu. 3 - Não há coisa sã 

na minha carne, por causa da tua cólera; nem há paz em 

meus ossos, por causa do meu pecado. 4 - Pois já as minhas 
iniquidades ultrapassam a minha cabeça; como carga pesada 

são demais para as minhas forças. 

5 - As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas, por 
causa da minha loucura. 6 - Estou encurvado, estou muito 

abatido, ando lamentando todo o dia. 7 - Porque os meus 

lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha 
carne. 8Estou fraco e mui quebrantado; tenho rugido por 

causa do desassossego do meu coração. 

9 - Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu 
gemido não te é oculto. 10 - O meu coração dá voltas, a 

minha força me falta; quanto à luz dos meus olhos, até essa 

me deixou. 11 - Os meus amigos e os meus propínquos 
afastam-se da minha chaga; e os meus parentes se põem em 

distância. 12 - Também os que buscam a minha vida me 

armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que 
danificam e imaginam astúcias todo o dia. 

13 - Mas eu, como surdo, não ouvia e, como mudo, não abri a 

boca. 14 - Assim eu sou como homem que não ouve, e em 
cuja boca não há reprovação. 15 - Porque em ti, Senhor, 

espero; tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. 16 - Porque dizia 

eu: Ouve-me, para que se não alegrem de mim; quando 
escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. 

17 - Porque estou prestes a coxear; a minha dor está 
constantemente perante mim. 18 - Porque eu confessarei a 

minha iniqüidade; afligir-me-ei por causa do meu pecado. 19 

- Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem 
causa me odeiam se engrandecem. 20 - Os que dão mal pelo 

bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. 

21 - Não me desampares, Senhor; meu Deus, não te alongues 
de mim. 22 - Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha 

salvação.  

#######  

VALORIZE A EBD DA SUA IGREJA 
 

 CONSTITUIÇÃO DE FÉ  
CONGREGACIONAL DA ALIANÇA 

Das Sagradas Escrituras X 
VIII 

O Antigo e o Novo Testamento, em suas respectivas 
línguas originais, sendo diretamente inspirados por Deus 
e, por seu singular cuidado e providência, conservados 
puros ao longo de todos os séculos, são, portanto, 
autênticos20. Sendo assim, em todas as controvérsias 
religiosas, a Igreja deve apelar para eles como recurso 
final21. Visto, porém, que essas línguas originais não são 
conhecidas a todo o povo de Deus, o qual tem direito e 
interesse nas Escrituras e que deve, no temor de Deus, 
lê-las e pesquisa-las22, esses livros, portanto, têm de ser 
traduzidos para a língua comum de cada povo onde 
chegam23, a fim de que, a Palavra de Deus habitando³ 
abundantemente em todos, adorem a Deus de uma 
maneira aceitáve24 e pela paciência e pela consolação 
das Escrituras tenham esperança25. 20. Mt. 5.18; 21. Is. 
8.20; At. 15.12-18.; 22. 2Tm. 3.14-15; 23. 1Co. 14. 6, 9, 
11-12, 27-28.; 24. Cl. 3.16. ; 25. Rm. 15.4. 

IX 
A regra infalível de interpretação da Escritura é a própria 
Escritura; e, portanto, quando houver alguma questão 
acerca do genuíno e pleno sentido de qualquer texto da 
Escritura (sentido que não é múltiplo, mas único), a 
mesma deve ser estudada e elucidada por outros textos 
que falem mais claramente26. 26.  At. 15. 12-18; 2Pe. 
1.20-21.28. 

                                            X 
O Juiz Supremo, pelo qual todas as controvérsias 
religiosas devem ser determinadas, todos os decretos de 
concílios, opiniões de escritores, doutrinas de homens e 
experiências particulares devem ser examinados e em 
cuja sentença devemos descansar, não pode ser outro 

senão a Escritura Sagrada entregue pelo Espírito Santo. 
Nesta Escritura, assim entregue, a nossa fé finalmente 
se resolve27. 27. Mt. 22.29-33; Jo.5.39; 10.35; At. 28:25-
27; 2Tm.  3.15-17; 1Pe. 1.10-12. ; 29 
  

  

DEPARTAMENTO DE CASAIS (DCAS): o Departamento de 
Casais de nossa Igreja já teve a sua primeira reunião sob a 
liderança do Pastor Walter, no domingo passado, e delineou  
algumas ideias que serão implementadas neste ano: 1) Uma 
vez ao mês, no segundo domingo, no horário do estudo 
bíblico, os casais da Igreja se reunirão para oração e estudo 
de um tema pertinente. 2) Conforme o calendário de eventos 
de 2018 estão previstos dois momentos especiais em que 
serão trazidos preletores aqui de nossa capital que amam 
esse tema (família) para compartilharem com os casais da 
Igreja. Nessas ocasiões irão realizar uma parte social para 
congraçamento. Os casais estejam atentos as informações 
que serão dadas nos próximos boletins da Igreja. 
CIRURGIA: o Presb. Evandro Lima, da IEC Manaíra ligada a 
nossa Igreja, submeteu-se a uma cirurgia para punção de um 
coágulo no cérebro. Essa cirurgia foi realizada na segunda-
feira com sucesso pela graça divina, e ele se encontra 
convalescendo em sua residência em Manaíra. Continuemos 
orando pelo seu completo restabelecimento. 
DIA NACIONAL DE INTERCESSÃO PELA ALIANÇA: hoje, 
segundo domingo de janeiro é o Dia Nacional de Intercessão 
pela nossa Denominação. No momento de oração dos 
oficiais e no culto da noite iremos apresentar a ALIANÇA 
diante de Deus para que o Senhor a abençoe. 
NOTA DE FALECIMENTO: faleceu na madrugada da quarta-
feira passada a nossa estimada irmã Celízia Férrer. O corpo 
foi velado no Parque das Acácias e o sepultamento deu-se 
no mesmo dia no Cemitério do Cristo Redentor. O Pr. Samuel 
Santos oficiou a cerimônia fúnebre. Celízia enquanto com 
saúde foi uma serva dedicada a obra do Senhor, mormente 
se tratando da Escola Bíblica Dominical da qual era uma 
entusiasta. Expressamos a nossa gratidão a Deus pela vida e 
ministério de Celízia em nossa Igreja e ao mesmo tempo 
pedimos a Ele que conforte todos os familiares. (Pr. Eudes). 
ANIVERSÁRIO PRESB. LÉO: o nosso estimado irmão 
Presbítero Aureliano (Léo) completou no dia 11/01, mais um 
ano de existência. Parabéns Léo pelo seu aniversário e que 
Deus lhe conceda muitos anos de vida com saúde.   
ENCONTRO DE HOMENS CONGREGACIONAIS: no 
próximo sábado (20/01) os homens da 1ª Distrital da 
ALIANÇA, estarão se reunindo para uma celebração ao 
Senhor, e para crescimento espiritual de todos. 
REVISTA DA EBD: hoje iremos começar o estudo da nova 
revista da EBD (Ora que Melhora) que será estudada no 1º 

trimestre deste ano. O esboço da mesma já está disponível. 


