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             BOLETIM DOMINICAL – 03/09/17 

     Focando a Doutrina Cristã  -  Teontologia (I)  
                                          

Teontologia é parte da Teologia Sistemática que estuda a 
doutrina de Deus (Ser, caráter, atributos e vontade). 

1) Conceitos de Deus: 

- “Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, 
sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade” 

(Catecismo Menor de Westminster). 

- “Deus é Espírito, em si e por si infinito em seu ser, glória, bem-
aventurança e perfeição; todo-suficiente, eterno, imutável, 

insondável, onipresente, onipotente, onisciente; infinito em 

sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, graça e 
longanimidade; cheio de toda bondade e verdade” (Catecismo 

Maior de Westminster). 
- “Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou 

paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, 

onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e 
absoluto, fazendo tudo para sua própria glória e segundo o 

conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio 

de amor, é verdadeiro galardoador dos que o buscam, e, 
contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo 

pecado; de modo algum terá por inocente o culpado” (Confissão 

de Fé de Westminster). 
2) A Prova da Existência de Deus:  

a) Argumento Cosmológico – Cada coisa criada no universo tem 

uma causa. Essa causa só pode ser Deus; b) Argumento 
Ontológico – Há uma ideia inata no ser humano sobre a 

existência de um ser supremo que deve ser reverenciado e 

temido; c) Argumento Teleológico – Toda a criação revela 
inteligência, ordem, harmonia e propósito. Logo foi criada por 

um ser inteligente e capaz; d) Argumento Moral - O ser humano 

tem consciência do que é certo e do que é errado e que é 
responsável por isso diante da Divindade; e) Argumento Histórico 

– Todos os povos da terra em toda a sua história têm consciência 

de um ser supremo, daí as manifestações religiosas em suas 
respectivas culturas. 
                                                     Pr. Eudes Lopes Cavalcanti    
       
     

                                                        

           ESCALA DE OBREIROS (SETEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

03 – Pr. Eudes; 10 – Pr. Samuel;  
17 – Pr. Pedro Inácio; 24 – Pr. Walter   

CULTO DEVOCIONAL 
10 – Dc. Murilo; 24 – Isabel Cristina   

                            MOCIDADE (SÁB) 
02 – Pr. Walter; 09 – Pr. Formiga;  
23 – Dc. Fabiano; 30 – Dc. Josias 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

13 – Adriana Félix;  
20 – Marlene Soares; 27 – Iza Maria 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

  (06,20) – Dc. Bosco; (13,27) – Diác. Meireles  
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

03–Pr.Jedaías; 10–Pb.Silas; 7–Pr.Walter; 24–Pr. Waldemar   
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
03 – Pb. Emanuel; 10 – Pb. Saul;  

17 – Pr. Formiga; 24 – Dc. Fabiano   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

03 – Pr. Samuel; 10 – Pr. Formiga;  
17 – Pr. Waldemar; 24 – Pb. Emanuel   
 ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

05 – Pr. Eudes; 12 – Pr. Samuel;  
19 – Pr. Waldemar; 26 – Pr. Formiga 

ESCALA DLOV 
03 – Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 
07 - Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 
10 – Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 
16 - Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 

17 - Conj. Coral/Conj. Getsêmani 
24 – Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 

ESCALA DE DIÁCONOS 
       Hoje à noite: Euclides/Fabiano; Terça – Marcone 
 

 
 

  

 

 

  

 

 
    

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (SET/OUT) 
03/09 – Dia do Seminarista; 03 – Programação DERE; 07 – 
Aniversário Círculo de Oração; 10 – Aniversário Departamento 
de Homens; 16,17 – Aniversário da Igreja (20 anos); 23 – 
Oficina Culinária; 23 – Avanço Missionário José Américo; 
23,24 – Aniversário cong. José Américo; 24 – Dia do Ancião; 
30 – Aniversário Sophia. 01/10 – Dia do Pastor 
Congregacional (02); 07 – Aniversário neto de Célia; 08 – Dia 
Nacional de Missões; 13,14 – Jubileu de Ouro da ALIANÇA 
(Ronaldão/JPA); 14 – Congrega Brink; 15 – Programação 
EBD DINF; 20 – Programação DLOV; 21 – Casamento 
Alcides/Cleonice; 21 – Avanço Missionário José Américo; 
28,29 – Aniversário do DAUC; 29 – Dia da Reforma 
Protestante (31).   
                ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO  

01-Claudeilsa Silva; 02-Ângela Maria; 02-Vanessa Brito; 
03-Mª Laura (neta/Célia); 03-Pb. Evandro José; 03-Fábio 
e Fabrício (filhos de Fabiano); 05-Dc. Euclides Félix; 06- 
Nícolas Duarte (filho/Laércia); 07-Isabel Maria; 09-Pr. 
Samuel Medeiros; 09-Everton da Silva Lima; 10-Naíde 
Maria; 11-Cícera Aurélio (E. Sátiro); 14-Lindemberg 
Lima; 15-Elba Mª; 17-Joelson Martins; 19-Giovanna 
Vasconcelos (neta/Zenaide); 20 - Leandro Lima; 21-
Darliana Monteiro; 22-Cleoneide Ferreira (E. Sátiro); 22-
Joana Wanderlange; 23-Edneide Carvalho; 29 - Iraci 
Souza e 29 - Ciana de Fátima. 

ANIVERSÁRIO DA IGREJA (20 ANOS) – 16,17/09 
TEMA: OS OFICIOS DE CRISTO E SUAS IMPLICAÇÕES  

NA VIDA DA IGREJA.     PRELETORES:  

SÁB (16/09)–Pr. Alcemir Dantas – Cristo como profeta, 

intérprete e revelador do Pai (Hb 1.1; Mt 11.27);  

DOM (17/09) (M) –  Pr. André Soares – Cristo como o Sumo 

Sacerdote intercedeu na cruz pela Igreja e hoje intercede por 

ela nos Céus (Is 53.12; Rm 8.34);  

DOM (17/09) (N) – Pr. Pedro Inácio – Cristo como Rei governa 

a Igreja e o universo  (1 Pe 3.22; Fp 2.11). 

 
 

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 CPAD FM – 96.1 

SÁBADO – 12h às 12.50h           

www.radiocpadfm.com.br 
3222.4700; 3241.2864 

 

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


 
 

              LEITURA BÍBLICA - SALMO 27 
 

 Confiança em Deus e anelo pela sua presença 
 1 - O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem 

temerei? O Senhor é a força da minha vida; de quem me 
recearei? 2 - Quando os malvados, meus adversários e 

meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as 

minhas carnes, tropeçaram e caíram. 3 - Ainda que um 
exército me cercasse, o meu coração não temeria; ainda 

que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. 

4 - Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que possa 
morar na Casa do Senhor todos os dias da minha vida, 

para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu 

templo. 
5 - Porque no dia da adversidade me esconderá no seu 

pavilhão; no oculto do seu tabernáculo me esconderá; pôr-

me-á sobre uma rocha. 6 - Também a minha cabeça será 
exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de 

mim; pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu 

tabernáculo; cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. 
7 - Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo; tem também 

piedade de mim e responde-me. 8 - Quando tu disseste: 
Buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: O teu 

rosto, Senhor, buscarei. 9 - Não escondas de mim a tua 

face e não rejeites ao teu servo com ira; tu foste a minha 
ajuda; não me deixes, nem me desampares, ó Deus da 

minha salvação. 10 - Porque, quando meu pai e minha 

mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. 
11 - Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela 

vereda direita, por causa dos que me andam espiando.  

12 - Não me entregues à vontade dos meus adversários, 
pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os 

que respiram crueldade. 

3 - Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens 
do Senhor na terra dos viventes. 14 - Espera no Senhor, 

anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; espera, pois, no 

Senhor.                 ####### 
 

VÊM AÍ OS SEGUINTES ANIVERSÁRIOS: 
CIRCULO ORAÇÃO – 07/09/17; DHEC – 10/09/17 

20 ANOS DA III IEC/JPA – 16,17/09/17 
ANIVERSÁRIO CONG. JOSÉ AMÉRICO - 23,24/09  

JUBILEU DE OURO DA ALIANÇA - 13,14/10  

 

 CRISTO NA BÍBLIA  (Pr. Eudes) 
 

GÁLATAS – CRISTO, A GRAÇA  
MANIFESTA DE DEUS 

    Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe 

compunham a região da Galácia onde Paulo e 

Barnabé fundaram igrejas na sua primeira 

viagem missionária. Depois de certo tempo, os 

irmãos dessas igrejas estavam sendo seduzidos 

pelo judaísmo, e tentados a abandonar a graça 

de Deus e procurar a justificação pelas obras da 

lei. Os judaizantes tinham entrado forte nessas 

igrejas e tentado solapar a autoridade apostólica 

de Paulo, bem como a sua mensagem da 

justificação pela graça de Cristo. Eles diziam que 

Paulo não era um genuíno apóstolo de Cristo 

porque não fazia parte do grupo dos doze, e que a 

mensagem da salvação pela graça mediante a fé, 

pregada por Paulo, não era suficiente para salvar 

o homem, e sim que deveria ser acrescentada a 

ela a circuncisão e a observância da lei mosaica. 

Em defesa de sua tese (a salvação pela graça 

mediante a fé) Paulo argumenta que o cristão 

recebe o Espirito pela pregação da fé e não pelas 

obras da Lei, e diz ainda Paulo que pelas obras da 

Lei nenhuma carne será justificada diante de 

Deus. Paulo também usa o argumento de que 

Abraão, o patriarca hebreu, foi justificado pela fé 

na promessa de Deus e não pelas suas obras. 

Quanto à Cristologia, Paulo enaltece a obra 

expiatória de Cristo como ponto central do 

programa redentor e enfatiza que a justificação 

do pecador junto a Deus dar-se-á pela absorção, 

pela fé, dessa obra, que é a manifestação plena 

da graça de Deus. Paulo ainda argumenta que a 

lei não consegue mortificar as obras da carne, 

natural em todo o ser humano. Somente Jesus, 

através do seu Espirito, é que produz uma obra de 

transformação do homem e lhe concede a graça 

de produzir em seu viver o fruto do Espírito (amor, 

gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 

fé, mansidão, temperança).  

PROGRAMAÇÃO DO DERE: hoje pela manhã teremos uma 
programação especial coordenada pelo Departamento de 
Educação Religiosa de nossa Igreja. A palestra é de 
responsabilidade do Pastor Walter Moura, diretor do DERE. 
CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite iremos celebrar a 
Ceia do Senhor. Lembramos aos irmãos que a Ceia é o 
símbolo memorial da morte redentora de nosso Senhor 
Jesus Cristo na cruz do Calvário. “Fazei isto em memória de 
mim”. Subamos, portanto,  a casa do Senhor, e de coração 
participemos dessa importante celebração. 
SEMANA DE ORAÇÃO (04 a 09): Seg – Pb. Léo/Pr. 
Samuel; Ter – Pr. Eudes/Pr. Eudes; Qua – Pb. Evandro/Pr. 
Formiga; Sex – Pb. Diniz/Pr. Walter. “Orai sem cessar”. 
ANIVERSÁRIO DO CIRCULO DE ORAÇÃO (07/09): no 
feriado nacional do dia 7 de setembro (próxima quinta-feira) 
teremos, à tarde (14.30h às 17h), as festividades de 
aniversário do Círculo de Oração de nossa Igreja. O tema do 
aniversário é “O Poder da Oração”, baseado em Jr 33.3. 
Estará conosco pregando a Palavra de Deus, o Pr. Mano. 
Os Conjuntos Ebenézer e Getsêmani participarão do culto. 
GRANDE VIGÍLIA DE ORAÇÃO (08/09): Na próxima sexta-
feira haverá em nossa Igreja uma vigília de oração 
estaremos clamando a Deus pelo Jubileu de Ouro da 
ALIANÇA. Essa vigília que começará logo após a sexta-feira 
da Semana de Oração da Igreja será dirigida pelo Distrito da 
nossa Denominação da 1ª Região. Estarão conosco 
diversos irmãos de outras IEC`s/JPA, inclusive conjuntos.  
ANIVERSÁRIO DO DEPT. DE HOMENS (10/09): no 
próximo domingo, dia 10/09, à noite celebraremos o 
aniversário do DHEC de nossa Igreja. Pregará no culto o Pr. 
Samuel Santos. Os conjuntos da Igreja participarão também 
dessa celebração. Teremos a participação especial do grupo 
de homens da Igreja, e talvez do quarteto de homens. 
ANIVERSÁRIO DA IGREJA (16,17/09): nesses dias 
identificados iremos comemorar os vinte anos de 
organização da III IEC/JPA. Estarão conosco ministrando a 
Palavra de Deus, sob o tema Os Ofícios de Cristo e suas 
implicações na vida da Igreja, os pastores Alcemir Dantas  
(IEC/Água Fria), André Soares (Comunidade Bessamar) e 
Pedro Inácio (UIECB). Estará também conosco louvando o 
nome do Senhor o Conjunto Cântico de Davi, da 1ª IEC/JPA.  
BOTIJÃO MISSIONÁRIO: ATENÇÃO A TODOS! 
Disponibilizamos um cofrinho tipo botijão para colocarmos 
ofertas em moedas para a obra missionária. Coloquem 
somente moedas de R$ 1,00. Colaborem! 

 


