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          BOLETIM DOMINICAL – 21/10/18   

            Focando a Doutrina Cristã 
                                Eclesiologia 
 

                               As Marcas da Igreja  
Estudando a Bíblia identificamos algumas marcas da  
Igreja de Cristo que a identificam, a saber:  

a) - A Igreja é Santa – Ela é santa porque foi santificada pelo 
poder do sangue do Cordeiro. “Paulo (chamado apóstolo 
de Jesus Cristo, pela vontade de Deus) e o irmão 
Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos 
santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com 
todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso 
Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso” 2 Co 1.1. 
(Veja ainda 1 Pe 2.9; Ef 5.27; Ap 21.10;...). 
- A Igreja é Una – Aos olhos de Deus só existe um 
rebanho, uma Igreja. “Ainda tenho outras ovelhas que não 
são deste aprisco; também me convém agregar estas, e 
elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um 
Pastor”. Jo 10.16 (Veja ainda Jo 17.20-22). 
- A Igreja é Apostólica – A Igreja é apostólica porque está 
fundamentada na doutrina dos apóstolos de nosso Senhor 
Jesus Cristo. “E perseveravam na doutrina dos apóstolos, 
e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações”.  At 
2.42 (Veja ainda Rm 6.17; 1 Tm 4.6,16; 6.3;...). 
- A Igreja é Católica (Universal) – A Igreja é católica 
porque compõe-se de judeus e gentios, ou seja, de 
pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. 
“Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a 
qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e 
povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o 
Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas 
mãos; e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao 
nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro”. 
Ap 7.9,10. (Veja ainda Ef 2.11-22;...).  Pr. Eudes L. Cavalcanti                
     
        

                                                        

ESCALA DE OBREIROS (OUTUBRO) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE 

21 – Pr. Walter; 28 – Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 

                         21 – Altino 

                       MOCIDADE (SÁB) 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 

24 – Josefa Porfírio; 31 – Pb. Diniz  

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

31 – Meireles; 24 – Bosco 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

21 – Dc. Bonifácio; 28 – Pb. Emanuel  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

21 – Pb. Saul; 28 – Altino 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

21 – Esdras; 28 – Dc. Francisco 

CONG. MANAÍRA – 21,28 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

                     23,30 - Pr. Eudes 

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL 

27 – Pr. Waldemar  

ESCALA DLOV (SEDE) 

21 – Bandinha/Getsêmani 

28 – Ebenézer/Getsêmani 

ESCALA (CPADFM) solista/instrumentista 

27 – Pablo/Wamberto 

ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite: Marçal/ Marconi 

Terça-feira: Josias 
 

“Servi ao Senhor com alegria” 
 

ORANDO PELAS FAMÍLIAS 
Coloquemos diante do altar do Senhor, nesta 

semana, a família do Presb. Emanuel (Emanuel, 
Christyanne, Arthur e Helena).  

“Orai uns pelos outros para que sareis” 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV/DEZ) 
14 – Dia Nacional de Missões; 14 – Domingo Missionário; 
20 – Avanço Missionário; 27 – Intercambio IB 
Itapororoca; 28 - Dia da Reforma (31). 03/11 – Palestra 
para casais; 11 - Aniversário do DAUC - 15 – Manhã de 
Jejum e Oração; 24 – Confraternização Auxiliadoras da 
Igreja; 24,25 – Aniversário DMOC; 25 – Aniversário 
Getsêmani.  08/12 – Confraternização DLOV; 08 - 
Culto Formatura SETEP; 14 – Culto Gratidão irmã 
Antônia; 15 – Confraternização DHEC; 22 – 
Confraternização Ernani Sátiro; 31 – Culto Final de 
Ano; 31 – Confraternização Igreja.      
          ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 
01 – Pedro (filho Pr. Walter); 02 – Sara (filha Pr. 
Walter); 02-Eudes Lopes (Pastor); 04-Wirlline da Silva; 
04-Edson Gomes (Tei); 04-Vilma Bandeira (E. Sátiro);  
06-Andressa Cristina (filha/Liliane); 07-Kátia Mª 
Araújo; 07-Ubiranildo Lilo (E. Sátiro); 08-Rosilene 
Gomes (esposa de Tei); 09-Fabiano Nóbrega; 10-
Daniel Fernandes; 12-Mª Da Luz Bezerra; 12-Dc. José 
Gentil; 12-Gabriela Pereira (R. do Sol); 13-Mª de 
Fátima Rodrigues; 14-Avani Dantas; 15-Luiza dos 
Santos; 17-Tiago de Andrade (filho/Vera); 19-Yan 
Ferreira (E. Sátiro); 20-Dc. Josias Batista; 21-Rivanda 
Belmont; 22-Isabel Cristina; 24-Celeida Mª; 25-
Verônica Carlos; 27-Severino Rafael (R. do Sol) e 27-
Edileuza Marcolino (E. Sátiro). 
 
 

 
 

 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

 

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 119.145-160 

       A excelência da lei do Senhor e a 

       felicidade daquele que a observa 

                                     Cofe 

145 - Clamei de todo o meu coração; 

escuta-me, Senhor, e guardarei os teus 

estatutos. 146 - A ti te invoquei; salva-
me, e guardarei os teus testemunhos.  

147 - Antecipei-me à alva da manhã e 

clamei; esperei na tua palavra. 148 - Os 

meus olhos anteciparam-me às vigílias da 

noite, para meditar na tua palavra.  

149 - Ouve a minha voz, segundo a tua 

benignidade; vivifica-me, ó Senhor, 
segundo o teu juízo. 150 - Aproximam-se 

os que seguem aos malvados; afastam-se 

da tua lei. 151 - Tu estás perto, ó Senhor, 

e todos os teus mandamentos são a 

verdade. 152 - Acerca dos teus 

testemunhos eu soube, desde a 
antiguidade, que tu os fundaste para 

sempre. 

                            Rexe 

153 - Olha para a minha aflição e livra-

me, pois não me esqueci da tua lei.  

154 - Pleiteia a minha causa e livra-me; 

vivifica-me, segundo a tua palavra.  
155 - A salvação está longe dos ímpios, 

pois não buscam os teus estatutos.  

156 - Muitas são, ó Senhor, as tuas 

misericórdias; vivifica-me, segundo os 

teus juízos. 157 - Muitos são os meus 

perseguidores e os meus inimigos; mas 
não me desvio dos teus testemunhos.  

158 - Vi os transgressores e me afligi, 

porque não observam a tua palavra.  

159 - Considera como amo os teus 

preceitos; vivifica-me, ó Senhor, segundo 

a tua benignidade. 160 - A tua palavra é a 
verdade desde o princípio, e cada um dos 

teus juízos dura para sempre.  
Cofe, Rexe = letras do alfabeto hebraico  

(O Salmo 119 é um acróstico) 

                         

  CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA 

          Dos juramentos legais e dos votos  
                                    IV 
Deve fazer-se um juramento no claro e 
comum sentido das palavras, sem equívoco 
ou reserva mental¹°. Ele não pode obrigar a 
pecar, mas, uma vez pronunciado, e com 
referência a qualquer coisa não pecaminosa, 
ele obriga ao cumprimento, mesmo com 
prejuízo de quem jura¹¹, tampouco deve ser 
violado, ainda que feito a hereges ou infiéis¹². 
10. Sl. 24.4.  
11. Sl. 15.4.  
12. Js. 9.15-21; Ez. 17.16, 18. 
                                     V 
O voto¹³, que não deve ser feito a criatura 
alguma, mas só a Deus14, é da mesma 
natureza que o juramento com promessa, e 
deve ser feito com o mesmo cuidado 
religioso, e cumprido com a mesma 
fidelidade15. 
13. At.18.18; 21.23-24.  
14. Sl. 76.11. 
15. Dt. 23. 21, 23; Sl. 50.14. 
                                     VI 
Ninguém deve prometer fazer coisa alguma 
que seja proibida na Palavra de Deus ou que 
impeça o cumprimento de qualquer dever 
nela ordenado, nem o que não está em seu 
poder cumprir e para cuja execução não 
tenha promessa ou poder de Deus16. Por isso, 
os votos monásticos que a Igreja Romana ou 
qualquer outro segmento religioso ou 
sociedade secreta impõem, a exemplo do 
celibato perpétuo, pobreza professa e 
obediência regular, em vez de serem graus 
de mais elevada perfeição, não passam de 
laços supersticiosos e pecaminosos nos quais 
nenhum cristão deve envolver-se17.  
16. Mc. 6.26; At. 23.12.  

17. 1Co. 7.23; Ef. 4. 28; 1Ts. 4.11-12. 

INTERCÂMBIO MOCIDADES (27/10): no 
próximo sábado, haverá em nosso templo o 
intercâmbio de nossa mocidade com a mocidade 
da Igreja Batista de Itapororoca/PB. Já houve um 
intercambio nosso com aquela igreja em 
Itapororoca, e no sábado em questão haverá a 
reciprocidade. A programação do culto é de 
responsabilidade da IB/IOO. Toda a Igreja está 
convidada para prestigiar esse evento. 
CULTO COMEMORATIVO: no próximo 
domingo à noite teremos um culto 
comemorativo da Reforma Protestante. O pastor 
da Igreja irá pregar sobre os pontos teológicos da 
Reforma Protestante - os cinco Solas. Na 
introdução da mensagem o Pr. Eudes fará uma 
panorâmica sobre esse fato histórico. 
ANIVERSÁRIO DAUC: devido o segundo turno 
da eleição em nosso País ser no dia 28/10, e que 
teremos um esvaziamento por causa de viagens 
e irmãos trabalhando na Justiça Eleitoral, como 
aconteceu no primeiro turno das eleições, a 
direção do Departamento de Auxiliadoras achou 
por bem transferir a festividade de aniversário 
para o dia 11/11/18. Permanecem o mesmo tema, 
pregadora, participação especial, etc.  
SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES DO PAÍS: 
a exemplo do domingo 07/10, quando do 
primeiro turno das eleições gerais no Brasil, não 
haverá a EBD no domingo dia 28/10. Teremos 
apenas o culto da noite, que começará as 18.30h.  
FREQUÊNCIA AOS CULTOS DA IGREJA: 
lembramos aos irmãos a necessidade de 
frequentarem com assiduidade os cultos da 
Igreja, mormente se tratando do culto de oração 
nas terças-feiras e da EBD, já que no domingo à 
noite a frequência é significativa. Lembramos 
ainda aos irmãos que no culto temos um 
encontro com o nosso Deus, no sentido de nos 
reunirmos em sua presença para adoração. O 
culto cristão é um dos meios da graça que Deus 
usa para o nosso conforto e crescimento 
espiritual. Assim sendo, prestigiem! 
 
 


