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          BOLETIM DOMINICAL – 30/09/18 
  

          Focando a Doutrina Cristã 
 

                                  Eclesiologia 
1) 1) O significado do Termo – Eclesiologia é o estudo da 

doutrina da Igreja. A palavra Igreja é de origem 
grega (Ekklesia) que significa etimologicamente 
“chamar” ou “chamar para fora”. A palavra Igreja 
ainda significa assembleia. 
2) Conceito - A Igreja é o conjunto de pessoas 
escolhidas na eternidade e salvas no tempo pelo 
poder redentor do sangue de Jesus derramado na 
Cruz do Calvário. 
3) Divisão 
a) Igreja universal (Invisível) - Na expressão 
universal, Igreja significa a totalidade daqueles que 
em todas as épocas e em todos os lugares confessam 
a Cristo como Senhor e Salvador, inclusive os que já 
faleceram e também aqueles que ainda vão crer em 
Cristo. “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 Mt 16.18; Jo 17.20; At 
13.48; Ef 1.22,23; Hb 12.22,23;...). 
b) Igreja local (visível) - Na expressão local, Igreja 
significa um grupo de crentes em Cristo que se 
congregam numa determinada localidade 
geográfica, segundo modelo estabelecido nas 
Sagradas Escrituras, batizados com água em nome 
do Pai, e do Filho e do Espirito Santo, com seus 
líderes instituídos por Deus (Pastores, Presbíteros e 
Diáconos). “À igreja de Deus que está em Corinto, 
aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, 
com todos os que em todo o lugar invocam o nome 
de nosso SENHOR Jesus Cristo, Senhor deles e nosso”  
1 Co 1.2 (Veja ainda At 11.26; 13.1; Rm 1.7; 2 Co 1.1; Gl 
1.2; Fp 1.1; 1 Ts 1.1; Ap 1.11;...).   Pr. Eudes L. Cavalcanti                          

 
                                   

                                                        

ESCALA DE OBREIROS (OUTUBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 

07 – Pr. Eudes; 14 – SEMI;  

21 – Pr. Walter; 28 – Miss. Liliane 

CULTO DEVOCIONAL 

                21 – Altino; 28 – Dc. Josias 

 MOCIDADE (SÁB) 

06 – Pr. Walter; 13 – Pr. Jedaías;  

20 – Miss. Liliane 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 

03 – Pb. Diniz; 10 - Dc. Marconi; 17 – Dc. 

Euclides; 24 – Josefa Porfírio; 31 – Pb. Diniz  

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

03,17,31 – Meireles; 10,24 – Bosco 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

07 – Pr. Jedaías; 14 – Pb. Silas;  

21 – Dc. Bonifácio; 28 – Pb. Emanuel  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

07 – Pr. Waldemar; 14 – Esdras;  

21 – Pb. Saul; 28 – Altino 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

07 – Pr. Walter; 14 – Pb. Carlos;  

21 – Esdras; 28 – Dc. Francisco 

CONG. MANAÍRA – 07,14,21,28 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

                02,09,16,23,30 - Pr. Eudes 

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL 

06 – Dc. Josias; 13 - Pr. Walter;  

20 – Pr. Jedaías; 27 – Pr. Waldemar  

ESCALA DLOV (SEDE) 

07 – Coral/Getsêmani;  

14 – Ebenézer/Ágape/Getsêmani 

21 – Bandinha/Getsêmani 

28 – Ebenézer/Getsêmani 

ESCALA (CPADFM) solista/instrumentista 

13 – Raquel/Josias  

27 – Pablo/Wamberto 

ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite: Marconi/ Bruno 

Terça-feira: Euclides 
“Servi ao Senhor com alegria” 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV) 

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 – 
Intercambio IB Itapororoca; 28 – Aniversário do DAUC. 
03/11 – Jantar de casais; 15 – Manhã de Jejum e Oração; 
24 – Confraternização Auxiliadoras da Igreja; 24,25 – 
Aniversário DMOC; 25 – Aniversário Getsêmani.        
                 ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 
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). 

 
 

 
 
 

ORANDO PELAS FAMÍLIAS 
Coloquemos diante do altar do Senhor, nesta semana, 
a família de Valdilene (Valdilene, Bruna, Deborah, neto 

e genro).  “Orai uns pelos outros para que sareis”. 

“Orai uns pelos outros para que sareis”  

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 119.97-112 

       A excelência da lei do Senhor e a 
       felicidade daquele que a observa 
                             Mem 
97 - Oh! Quanto amo a tua lei! É a minha 
meditação em todo o dia! 98 - Tu, pelos 
teus mandamentos, me fazes mais sábio 
que meus inimigos, pois estão sempre 
comigo. 99 - Tenho mais entendimento do 
que todos os meus mestres, porque medito 
nos teus testemunhos. 100 - Sou mais 
prudente do que os velhos, porque guardo 
os teus preceitos. 101 - Desviei os meus pés 
de todo caminho mau, para observar a tua 
palavra. 102 - Não me apartei dos teus 
juízos, porque tu me ensinaste. 103 - Oh! 
Quão doces são as tuas palavras ao meu 
paladar! Mais doces do que o mel à minha 
boca. 104 - Pelos teus mandamentos, 
alcancei entendimento; pelo que aborreço 
todo falso caminho. 
                            Nun 
105 - Lâmpada para os meus pés é tua 
palavra e luz, para o meu caminho.  
106 - Jurei e cumprirei que hei de guardar 
os teus justos juízos. 107 - Estou aflitíssimo; 
vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua 
palavra. 108 - Aceita, Senhor, eu te rogo, as 
oferendas voluntárias da minha boca; 
ensina-me os teus juízos. 109 - A minha 
alma está de contínuo nas minhas mãos; 
todavia, não me esqueço da tua lei.  
110 - Os ímpios me armaram laço; contudo, 
não me desviei dos teus preceitos. 111 - Os 
teus testemunhos tenho eu tomado por 
herança para sempre, pois são o gozo do 
meu coração. 112 – Inclinei o meu coração a 
guardar os teus estatutos, para sempre, até 
ao fim. (Cont.)  
Mem, Nun = letras do alfabeto hebraico 
 

CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA 
               Do culto religioso e do dia do repouso 

                                 IV 

A oração deve ser feita numa postura de humildade e 

dependência com o reconhecimento de que não há 

qualquer mérito próprio do indivíduo. Portanto, 

rejeitamos o uso de expressões como “decretar”, 

“determinar”, “declarar”, “tomar posse”, “reivindicar” e 

“exigir”, antes, devemos “pedir” ou “suplicar” 

humildemente, submetendo-nos à vontade soberana de 

Deus15. Devemos orar por coisas lícitas16, e em favor de 

todo gênero de pessoas vivas ou que virão a viver no 

futuro17; mas não em favor dos mortos18, nem em favor 

daqueles de quem soubermos que cometeram o pecado 

para morte¹⁹. 15. Sl. 115.3; Ec. 5.1-2; Mt. 6.9-10; 26.42; 1Jo. 

5.14. 16.Tg. 4.3. 17. Jo. 17.20; 1Tm. 2.1-2. 18. 2Sm. 12.21-23; Lc. 
16.25-26; Hb. 9.27. 19. 1Jo. 5. 16.  
                                V 

A leitura e a exposição das Escrituras20, o ouvir da 

Palavra de Deus21, o cântico de salmos e de hinos22, bem 

como a administração do Batismo e da Ceia do Senhor23, e 

o ofertório24, são todos partes do culto religioso a Deus, e 

devem ser oferecidos em obediência a Deus com 

entendimento, fé e temor santo25. Humilhações solenes, 

com jejuns e ações de graças em ocasiões especiais, 

devem, em seus diversos tempos e estações, ser usadas de 

uma forma santa e religiosa26. 20. Lc. 4.18-20; At.15.21; 

2Tm. 4.2; Ap. 1.3. 21. At. 10.33; 20.7; Cl. 3.16. 22. Sl. 100.2; At. 
16.25; Ef. 5.19. 23. Mt. 28.19; At.2.42; 1Co. 11. 23-26. 24. Sl. 
96.8; Mt. 23.23. 25.Hb.2.28. 26. Jl. 2.12; Mt. 9.15.   

                                        VI 

Agora, sob o Evangelho, nem a oração, nem qualquer 

outra parte do culto religioso se restringe a certo lugar 

em que se ofereça ou para o qual se dirija27, nem assim se 

torna mais aceitável; mas Deus deve ser adorado em todo 

lugar em espírito e em verdade28, tanto em família 

diariamente²⁹ e em secreto, estando cada um sozinho³°, 

como também mais solenemente, nos cultos públicos, que 

não devem ser descuidados nem voluntariamente 

negligenciados ou abandonados, quando Deus, por meio 

de Sua Palavra ou por Sua providência proporcione 

ocasião³¹.  
27. Ml. 1.11; Jo.4.21-23; 1Tm. 2.8. 28. Jo. 4.23-24. 29. Dt. 6. 6-7. 
30. Jó 1.5; Mt. 6.5-6. 31. Is. 56.7; At. 2.42; Hb. 10.25.  

DIA DO SENHOR: lembramos aos amados que o 
domingo, o sábado cristão, é o dia do Senhor, 
não nosso. Não temos o direito de fazer do dia do 
Senhor o que quisermos. Ele nos foi dado por 
Deus para que descansássemos de nossas lides 
trabalhistas e nos dedicássemos às atividades 
espirituais. Para atender a esse mandado divino, 
a nossa Igreja acordou que nós nos reuníssemos 
duas vezes nesse dia, na Escola Bíblica Dominical 
e para cultuarmos a Deus no culto da noite.  
CONTRIBUIÇÃO: lembramos aos irmãos que  
Deus nos deu o privilégio de contribuirmos 
financeiramente com a manutenção de Sua 
obra, através do ministério de nossa Igreja. As 
contribuições de um ministério evangélico, 
segundo as Escrituras, compõem-se de dízimos, 
ofertas voluntárias e ofertas alçadas, sendo essa 
ultima para atender a fins específicos.  
CULTO ORAÇÃO TERÇA-FEIRA (I): lembramos 
ainda aos irmãos a necessidade de frequentarem 
os cultos de oração da Igreja nas terças-feiras. 
Nesses cultos estamos orando pelas famílias, pela 
nossa Igreja, pelos enfermos, pela Pátria, pela 
Igreja Perseguida e uns pelos outros. Lembrando 
também aos irmãos que têm dons e ministérios 
dados por Deus, que esses dons e ministérios só se 
evidenciam com graça na Igreja se houver 
oração. Se não houver oração os dons e os 
ministérios vão definhando e ficam inoperantes.  
CULTO ORAÇÃO TERÇA-FEIRA (II): numa 
consulta feita pelo Pastor da Igreja, na terça-
feira passada, aos irmãos que frequentemente 
participam do culto de oração (mais de quarenta 
estavam presentes) todos, a exceção de um ou 
dois irmãos, concordaram que esse culto 
continuasse sendo realizado na área coberta, por 
questão de economia de energia e de ventilação 
agradável. 
CIRURGIA: o Pb. Genison Brito submeteu-se, na 
terça-feira passada, a uma cirurgia para 
religação de um tendão do ombro direito 
rompido numa queda sofrida em sua residência. 
Genison passa bem, convalescendo em sua casa.  
 


