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BOLETIM DOMINICAL – 03/12/17
Focando a Doutrina Cristã - Hamartiologia
Perspectiva Bíblica da Natureza do Pecado
- Pecado é uma inclinação interna da natureza do homem – “E o
SENHOR sentiu o suave cheiro, e o SENHOR disse em seu coração: Não
tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem; porque a
imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem
tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz” Gn 8.21 (Veja ainda Sl
51.5; Jr 17.9; Mt 5.21,22,27,28; 15.19;...).
- Pecado é uma atitude de rebelião e de desobediência a Deus “E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e
agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento;
tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele
comeu com ela” Gn 3.6 (Veja ainda Gn 2.16,17; 4.6-8; 9.17; 11.1-9;
Rm 2.14,15;...).
- Pecado tem consequência na incapacidade espiritual do homem em
obedecer a Deus – “Porque o pecado, tomando ocasião pelo
mandamento, me enganou, e por ele me matou” Rm 7.11 (Veja ainda
Rm 1.18-22; 2 Co 4.3,4; Ef 2.1,5;...).
- Pecado é o não cumprimento dos padrões que Deus estabeleceu nas
Escrituras – “Sede vós pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que
está nos céus” Mt 5.48 (Veja ainda Mt 5.48; 6.2,5,16; Ef 5.1; Tg 2.10,11).
A Fonte do Pecado
Várias fontes (filósofos) - A natureza animalesca do homem; A
ansiedade causada entre o querer e as limitações próprias da
natureza humana; A alienação existencial de Deus; A
competitividade provocada pelo individualismo do ser humano
O Ensino Bíblico - Desejo de desfrutar das coisas (concupiscência da
carne) – “E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e
agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento;
tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele
comeu com ela” Gn 3.6 (Veja ainda 1 Jo 2.16); - Desejo de obter as
coisas (concupiscência dos olhos) - “E viu a mulher que aquela árvore
era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável
para dar entendimento; tomou do seu fruto, e comeu, e deu também
a seu marido, e ele comeu com ela” Gn 3.6 (Veja ainda 1 Jo 2.16).
- Desejo de fazer as coisas (soberba da vida) - “E viu a mulher que
aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e
árvore desejável para dar entendimento; tomou do seu fruto, e
comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela” Gn 3.6
(Veja ainda 1 Jo 2.16).
Pr. Eudes Lopes Cavalcanti

“Prega a palavra, insta, quer seja
oportuno, quer não, corrige,
repreende, exorta com toda a
longanimidade e doutrina” 2 Tm 4.2

ESCALA DE OBREIROS (DEZEMBRO)
PÚLPITO IGREJA SEDE
03 – Pr. Eudes; 10 – Pr. Walter; 17 – Dc. Josias
24 – Pr. Samuel; 31 – Pr. Eudes
CULTO DEVOCIONAL
03 – Fabinho; 10 – Marlene Soares;
24 – Isabel Cristina; 31 – Jaciara
MOCIDADE (SÁB)
02 – Pr. Walter; 09 – Dc. Josias;
16 – Ev. Davi; 23 – Pb. Emanuel; 30 – Pr. Samuel
CULTO DA HORA NONA (QUA)
06 – Laércia; 13 - Claudeilsa;
20 – Marlene Soares; 27 – Adriana Felix
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA)
Diác. Meireles (06,20); Diác. Bosco (13,27)
CONG. ROTA DO SOL (DOM)
03 – Pb. Silas; 10 – Pb. Emanuel;
17 – Pr. Walter; 24 – Pr. Jedaías
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM)
03 – Pr. Walter; 10 – Pb. Emanuel; 17 - Pb. Saul;
24 – Pb. Silas; 31 – Pr. Waldemar
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM)
03 – Pr. Samuel; 10 – Dc. Nivaldo;
17 – Pb. Saul; 24 – Pr. Waldemar
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA
05 – Pb. Arimatéia; 12 – Pb. Arimatéia;
19 – Pr. Eudes; 26 – Pr. Walter
ESCALA DLOV
03 – Conjunto Coral/Getsêmani
10 – Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani
17 – Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani
24 – Conjunto Coral/Getsêmani
31 – Conj. Ágape Kids + Oportunidades
ESCALA DE DIÁCONOS
Hoje à noite: Murilo/Josias; Ter – Fabiano

“Servi ao Senhor com alegria”

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

CALENDÁRIO DE EVENTOS (DEZ)
02 – Chá de Bebê; 09 – Chá de Bebê; 10 –
Assembleia da Igreja; 10 – Dia da Bíblia; 10 Almoço Confraternização; 13 – Reunião Confecção
Calendário Igreja 2018; 15 - Chá Irani; 15 – Culto
casa irmã Antônia; 16 – Chá da Tarde; 16 –
Confraternização DAUC; 17 – Posse diretorias 2018;
23 – Culto 1º Grupamento Engenharia 17.30h
(Ebenézer); 24 – Culto de Natal; 31 – Culto Final de
Ano.
ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO
01-Carlos Alberto (Pb); 01-Lamarck Ribeiro; 02Kézya Lopes; 03-Mª Júlia (E. Sátiro); 03-Albiana
Alves; 05-Fábio Lima; 05-Saullo Vinicius (E. Sátiro);
05-Débora Thamyres; 07-André Augusto; 07-Anna
Júlia; 08-Mª da Conceição; 09-José Afonso (E.
Sátiro); 10-Neusa de Moura; 12-Edvando Bonifácio
(Dc. R. do Sol); 14-Mª Teodória; 15-Mª Eliane; 20Glaycideyse Moura; 27-Matheus Filho; 28-Emanueli
Ferreira; 30-Barbara Edinalva (E. Sátiro); e 31-Cintia
Alice (R. do Sol).
A VOZ CONGREGACIONAL RÁDIO CPAD FM – 96.1

SÁBADO – 12h às 12.50h
www.radiocpadfm.com.br
3222.4700, 3241.2864

AGENDA DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS DA IGREJA
10/12 – ASSEMBLEIA DA IGREJA
13/12 – CONFECÇÃO CALENDÁRIO DE EVENTOS
17/12 – POSSE DAS DIRETORIAS ELEITAS
%%%%%%
DIA 10/12 – ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO

LEITURA BÍBLICA – Salmo 29

CRISTO NA BÍBLIA (Pr. Eudes)

Davi exorta a louvar a majestade de Deus
Salmo de Davi
1 - Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai
ao Senhor glória e força. 2 - Dai ao Senhor a
glória devida ao seu nome; adorai o Senhor na
beleza da sua santidade.
3 - A voz do Senhor ouve-se sobre as águas; o
Deus da glória troveja; o Senhor está sobre as
muitas águas. 4 - A voz do Senhor é poderosa;
a voz do Senhor é cheia de majestade.
5 - A voz do Senhor quebra os cedros; sim, o
Senhor quebra os cedros do Líbano. 6 - Ele os
faz saltar como a um bezerro; ao Líbano e
Siriom, como novos unicórnios. 7 - A voz do
Senhor separa as labaredas do fogo. 8 - A voz
do Senhor faz tremer o deserto; o Senhor faz
tremer o deserto de Cades. 9 - A voz do Senhor
faz parir as cervas e desnuda as brenhas. E no
seu templo cada um diz: Glória!
10 - O Senhor se assentou sobre o dilúvio; o
Senhor se assenta como Rei perpetuamente.
11 - O Senhor dará força ao seu povo; o
Senhor abençoará o seu povo com paz.
%%%%%%%%
ATENÇÃO: em diversos salmos encontramos a
palavra Selá (125 vezes no livro de Salmos)
sempre após um versículo. Essa palavra de
origem hebraica, segundo os eruditos bíblicos,
significa: “uma pausa ou interlúdio, ou para os
instrumentos musicais ou para solene reflexão dos
declamadores”.
%%%%%%
HOJE À NOITE – CEIA DO SENHOR

JUDAS - CRISTO COMO O JUIZ QUE JULGA O PECADO
Essa epistola foi escrita por Judas, irmão de Tiago e meio
irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas intencionava
escrever sobre a fé comum, talvez algum tema doutrinário,
mas mudou de ideia devido à urgência de escrever essa
carta para combater uma heresia que crescia na época no
meio da Igreja, que ensinava que o salvo pela fé em Cristo
era uma pessoa livre de qualquer lei, inclusive da lei de
Cristo, portanto podia viver como quisesse sem o controle do
Espirito e sem a obediência aos mandamentos divinos, eles
eram antinominianos, palavra que significa contrários a lei.
Judas qualificou esses falsos mestres como vis, ímpios, que
não tinham o Espirito, e os compara a Caim (liberais), a
Balaão (cobiçosos) e a Coré (rebeldes), personagens do
Antigo Testamento. A carta de Judas que foi escrita,
provavelmente, entre os anos 70 a 80 da era cristã, tem as
seguintes características: 1) é a carta que contém a mais
veemente censura contra os falsos mestres da época; 2)
Usa ilustrações do juízo de Deus no Antigo Testamento
sobre três homens ímpios (Caim, Balaão e Coré); 3) Sob a
direção do Espirito o autor usa diversos escritos (As
Escrituras do Antigo Testamento, as tradições judaicas, e 2ª
Pedro); 4) Contém uma das mais lindas bênçãos do Novo
Testamento: “Ora, àquele que é poderoso para vos guardar
de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria,
perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por
Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade,
domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para
todo o sempre. Amém!” Jd 24,25. Quanto à Cristologia,
Judas apresenta na sua doxologia (hino de louvor) Cristo
como nosso Senhor, Senhor da Igreja e também do
universo. Em relação a Cristo como Juiz que julga o pecado,
Judas cita uma profecia proferida por Enoque, o sétimo
depois de Adão: “E destes profetizou também Enoque, o
sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor
com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e
condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas
obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas
as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra
ele” Jd 14,15. Judas atrela o juízo final à Segunda Vinda de
Cristo em glória, acompanhado dos anjos dos Céus.

SEMANA DE ORAÇÃO (04 a 08): Seg – Pb. Léo/Pr.
Samuel; Pr. Eudes/Pb. José de Arimatéia; Qua –
Adeilda/Laércia; Qui – Pb. Diniz/Pr. Waldemar; Sex – Pb.
Silas/Pr. Eudes. “Orai sem cessar”.
PALESTRA SOBRE O CATOLICISMO: nas próximas duas
terças-feiras de dezembro (dias 05 e 12), logo após o
período inicial de oração (19.30h às 20h), teremos uma
palestra sobre o Catolicismo, que será ministrada pelo
Doutor José de Arimatéia Menezes, Presbítero da CEC em
Manaíra. O Presbítero Arimatéia é escritor, com diversos
títulos publicados sobre temas cristãos, dentre eles um livro
que fala sobre a história de Maria mãe de Jesus, que os
católicos têm como rainha do Céu.
REUNIÃO CONFECÇÃO CALENDÁRIO EVENTOS: no
próximo dia 13/12 (quarta-feira), a partir das 19.30h, teremos
a reunião para confecção do calendário de eventos da Igreja
para 2018. Nesse calendário constarão os eventos dos
departamentos, que envolvam a participação de toda a
nossa comunidade, bem como aquelas atividades
significativas que necessitem de um dia especial para isso.
Dessa reunião devem participar todos os diretores e vices
dos departamentos eleitos para 2018 e o Pr. Eudes. O Diác.
Marçal irá secretariar a reunião.
ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO (10/12): A diretoria
do DAUC em concordância com o Pastor da Igreja decidiu,
devido à dificuldade de harmonizar os eventos previstos
para dezembro e disponibilidade de data, fazer um almoço
de confraternização ao invés de um jantar. Assim sendo,
hoje teremos uma breve assembleia e um culto de gratidão
ao Senhor no horário das 09.30h às 11.45h, seguido do
almoço de confraternização (0800). Participem!
CURSO DE TEOLOGIA (DOUTRINA CRISTÃ): lembramos
aos irmãos que está sendo veiculado na página frontal dos
boletins dominicais de nossa Igreja um curso teológico
(Focando a Doutrina Cristã). Embora seja de forma
panorâmica, mas todos os temas centrais da fé cristã estão
sendo apresentados. Se você quiser aprender a doutrina
cristã visando um fortalecimento espiritual, leia com atenção
os temas apresentados consultando os textos bíblicos
correspondentes.
Coisa semelhante está sendo
apresentada na página central interna do nosso Boletim
(Cristo na Bíblia). O boletim de hoje trata de Cristo no
penúltimo livro da Bíblia (Judas). No próximo boletim
encerraremos o assunto com Cristo no Apocalipse. Leia os
boletins anteriores, Consulte nosso site.

