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       BOLETIM DOMINICAL – 29/07/18 
  

      Focando a Doutrina Cristã 
Angelologia 

                          Os Anjos (sua natureza moral) 

a) Todos foram criados santo, sem pecado – “E aos anjos que não 

guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria 

habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao 

juízo daquele grande dia” Jd 6 (Veja ainda Mt 18.10; Lc 9.26). 

b) Muitos se mantiveram obedientes – foram confirmados por 

Deus na Bondade – “E quando o Filho do homem vier em sua 

glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no 

trono da sua glória” Mt 25.31. (Veja ainda Sl 103.20; Mt 6.10; 8.10; Mc 

8.38; 2 Co 11.14). 

c) Muitos desobedeceram – foram confirmados por Deus na 

Maldade – “Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: 

Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado 

para o diabo e seus anjos” Mt 25.41 (Veja ainda Mt 6.13; 13.19; Jo 

8.34; 2 Pe 2.4; 1 Jo 5.18; Jd 6; Ap 2.7,9;...). 

                               Os Anjos (suas atividades) 

a) Anjos bons 
· Adoram a Deus – “E outra vez, quando introduz no mundo o 

primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem” Hb 1.6 (Veja 

ainda Sl 89.7; 99.1,2; Is 6.2,3; Mt 18.10; Ap 5.11,12). 

· Executam a vontade de Deus – “E me disse: Daniel, homem 

muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te 

sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E, falando ele comigo 

esta palavra, levantei-me tremendo” Dn 10.11 (Veja ainda Sl 

103.20; Lc 1.19,26;...). 
· Guardam os santos – “Porque aos seus anjos dará ordem a teu 

respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos” Sl 91.11 

(veja ainda At 8.26,29; 10.13). 

· Ministram ao povo de Deus – “Não são porventura todos eles 

espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que 

hão de herdar a salvação?” Hb 1.14 (Veja ainda  Re 19.5-8; Mt 4.11; Lc 

22.43;...). 

· Acompanharão a Cristo por ocasião da 2ª Vinda – “E quando o 

Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com 

ele, então se assentará no trono da sua glória” Mt 25.31 (Veja ainda 

Ap 19.14).              (Cont.)          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) 
04 – Pr. Walter; 11 – Liliane Liger;  

18 – Pb. Emanuel; 25 - Jaciara 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
01 – Dc. Marconi; 15 – Laércia; 

22 – Pb. Diniz; 29 – Dc. Euclides  
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

01,15,29 – 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. Walter; 12 – Pb. Carlos;  
19 – Esdras; 26 - Pr. Waldemar  

CONG. MANAÍRA -  05,12.19,26 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

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

04 – Dc. Josias; 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   
 

DIA DOS PAIS – SEGUNDO DOMINGO DE AGOSTO 

  

 

 

  

 

 
  

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUL/AGO) 
29 – Aniv. Coral. 04/08 – Encontro lideranças da Igreja; 
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. 
                 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. Jedaias 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 Presb. Emanuel (Pb. Emanuel, 
Christyanne, Artur, Helena)  

“Orai uns pelos outros para que sareis”. 
 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite: Demétrio/Marconi  

Terça-feira: Fabiano 

 

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 96 

 
Convite a toda a terra para louvar e 

temer ao Senhor 
 

1 - Cantai ao Senhor um cântico novo, 
cantai ao Senhor, todos os moradores da 
terra. 2 - Cantai ao Senhor, bendizei o seu 
nome; anunciai a sua salvação de dia em 
dia. 3 - Anunciai entre as nações a sua 
glória; entre todos os povos, as suas 
maravilhas. 4 - Porque grande é o Senhor e 
digno de louvor, mais tremendo do que 
todos os deuses. 5 - Porque todos os 
deuses dos povos são coisas vãs; mas o 
Senhor fez os céus. 6 - Glória e majestade 
estão ante a sua face; força e formosura, 
no seu santuário. 
7 - Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai 
ao Senhor glória e força. 8 - Dai ao Senhor 
a glória devida ao seu nome; trazei 
oferendas e entrai nos seus átrios.  
9 - Adorai ao Senhor na beleza da 
santidade; tremei diante dele todos os 
moradores da terra. 
10 - Dizei entre as nações: O Senhor reina! 
O mundo também se firmará para que se 
não abale. Ele julgará os povos com 
retidão. 11 - Alegrem-se os céus, e regozije-
se a terra: brame o mar e a sua plenitude. 
12 - Alegre-se o campo com tudo o que há 
nele; então, se regozijarão todas as árvores 
do bosque, 13 - ante a face do Senhor, 
porque vem, porque vem a julgar a terra; 
julgará o mundo com justiça e os povos, 

com a sua verdade.                      

###### 
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. 

CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL  
DA ALIANÇA 

 
          Da Certeza da Graça e da Salvação  (Cont.)  
                                     III 

Esta certeza infalível de salvação não é uma parte essencial 

da fé cristã, pois um crente pode esperar muito tempo, e 

lutar contra muitas dificuldades, antes de alcançá-la¹¹. 

Todavia, sendo capacitado pelo Espírito a conhecer as coisas 

que lhe são graciosamente dadas por Deus¹², ele  pode, sem 

revelação extraordinária, pelo uso correto dos meios 

ordinários, tomar posse dela¹³. Portanto, é o dever de cada 

um ser diligente para confirmar sua vocação e eleição
14
; 

para que, dessa forma, seu coração seja dilatado em paz e 

alegria no Espírito Santo, em amor e gratidão a Deus, e em 

vigor e deleite nos deveres da obediência
15
, os frutos 

próprios desta segurança. Isso está muito longe de conduzir 

os homens à negligência
16

. 

11. 1Jo. 5.13.12. 1Co. 2.12; 1Jo. 4.13. 13. Hb. 6.11-12.  
14. Rm. 5.1-2, 5; 2Pe. 1.10.     15. Rm. 14.17; 15.13.  
16. Sl. 119. 32; Rm. 6.1-2; 8.1, 12; 2Co. 7.1; Tt. 2.11-14; 
1Jo.1.6-7; 3. 2-3. 
                                      IV 

Os verdadeiros crentes podem ter de diversas formas, a 

segurança de sua salvação abalada, diminuída e 

interrompida; como pela negligência da preservação dela; 

pela queda em algum pecado específico
17

, o qual fere a 

consciência e entristece o Espírito
18

; por alguma tentação 

súbita e veemente; por desviar Deus a luz de seu rosto, 

permitindo até mesmo que aqueles que o temem andem em 
trevas sem nenhuma luz¹⁹. Contudo jamais serão totalmente 

destituídos daquela semente de Deus e da vida de fé
20

, 

daquele amor a Cristo e aos irmãos
21

, daquela sinceridade 

de coração e consciência do dever
22

, donde, pela operação 

do Espírito, esta segurança, no devido tempo, seja 

revitalizada, e, por meio da qual, nesse ínterim, eles são 

amparados a fim de não caírem no desespero total
23

. 

17. Sl. 51.8,12,14. 18. Ef. 4.30. 19. Sl. 77: 1-10; 31.22.  
20. Lc. 22.32; IJo. 3.9. 21. 1Jo. 4.16; 5.1. 22. 1Jo. 2.6, 29.  
23. Jr. 32:40; Mq. 7.7-9; 2Co. 4.8,10.  
                          @@@@@@@@ 

ANIVERSÁRIO DO CÍRCULO DE ORAÇÃO 

08/08/18 – Quarta-Feira à noite 

Tema: Perseverança em Oração; Lema: Ef 6.18 

Preletora: Miss. Virgínia Macedo 

 

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS (21,22/07): Foi 
uma benção a nossa EBF acontecida no sábado e 
domingo passados. Damos graças ao Senhor pelas 
provisões, e agradecemos a todos que trabalharam 
nesse evento, que foi realizado para a glória de 
Deus e benção de nossos filhos e netos. Deus a todos 
recompense.  
ANIVERSÁRIO DO CONJUNTO CORAL: hoje à 
noite iremos celebrar ao Senhor pelo aniversário de 
nosso Coral. O Coral Filhos do Rei fará uma 
apresentação especial. Pregará no culto a 
Missionária Liliane Liger. 
COLOCAÇÃO DE COBOGÓS ÁREA COBERTA: 
Estamos colocando cobogós na lateral esquerda da 
área coberta para inibir as incidências do sol e da 
chuva na área das reuniões, bem como pedras que, 
infelizmente, pessoas que não temem a Deus e 
inimigas do Evangelho jogam na área. 
FINANÇAS DA IGREJA: lembramos aos irmãos 
que os dízimos e ofertas devem ser colocados em 
envelopes identificando valor, nome e data da 
contribuição. A exceção é feita para o ofertório 
recolhido nos domingos à noite através dos 
diáconos da Igreja. As contribuições com envelopes 
devem ser colocados nas salvas que recolhem o 
ofertório. As eventuais entregas pessoais devem ser 
feitas aos diretores do Patrimônio (Pastor Eudes, 
Presbíteros Evandro, Genison, Diniz e Emanuel ou 
ao Dc. Meireles), mas a preferência fica por ocasião 
do ofertório recolhido nos domingo ou no 
gasofilácio. Lembrando ainda que todo o dinheiro 
que chega é conferido pelos diretores do 
Patrimônio dois a dois ou mais diretores sob a 
liderança do diretor do Patrimônio. Os pagamentos 
são feitos pelo Pastor da Igreja e a contabilização 
feita pelas irmãs Lúcia Diniz e Laélia Diniz, 
contadoras. Mensalmente é colocada uma relação 
dos contribuintes do mês no quadro de avisos e um 
balancete, contendo totais de entradas e saídas e 
saldo para o mês seguinte. Qualquer dúvida sobre 
a sua contribuição procure a irmã Lúcia para 
esclarecimento. Em tempo, informamos que todos 
os compromissos financeiros da Igreja estão 
rigorosamente em dia. Glória a Deus por isso! 
  
 


