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BOLETIM DOMINICAL – 08/07/18

Focando a Doutrina Cristã
Soteriologia (VII)
Os Cinco Pontos do Calvinismo
- Depravação Total - O pecado atingiu o homem tão
profundamente que o inabilitou de qualquer capacidade de dá
resposta positiva aos apelos do Evangelho.
- Eleição Incondicional - Deus, na sua graça infinita, elegeu a
Igreja para a salvação, independente de qualquer ato previsto.
- Expiação Limitada - Cristo morreu na cruz do calvário somente
pelos eleitos, ou seja, somente aqueles que são predestinados para
a salvação é que serão eficazmente salvos.
- Graça Irresistível - Todos os eleitos serão, no devido tempo,
atraídos pelo Espirito Santo a Cristo para alcançar a salvação.
Nenhum dos escolhidos de Deus deixará de receber a salvação
através de Cristo.
- Perseverança dos Santos - Todos os eleitos perseverarão na fé
até ao final de sua jornada neste mundo. Jamais cairão da graça
de Deus que os sustenta.
Os Cinco Pontos do Arminianismo
- Vontade Livre - O primeiro ponto do arminianismo sustenta que
o homem é dotado de vontade livre.
- Eleição Condicional - Arminius ensinava também que a eleição
estava baseada no pré-conhecimento de Deus em relação àquele
que haveria de crer.
- Expiação Universal - A morte de Cristo oferece a Deus base para
salvar a todos os homens, contudo, cada homem deve exercer sua
livre vontade para aceitar a Cristo.
- A graça Pode Ser Impedida - O arminiano, em seguida, crê que
uma vez que Deus quer que todos os homens sejam salvos, ele
envia seu Santo Espírito para atrair todos a Cristo. Contudo, desde
que o homem goza de vontade livre absoluta, ele pode resistir à
vontade de Deus em relação a sua própria vida. (A ordo salutis
arminiana sustenta que, primeiro, o homem exerce sua própria
vontade e só depois nasce de novo).
- O homem Pode Cair da Graça - O homem não pode continuar na
salvação, a menos que continue a querer ser salvo, ensinava
Arminius.
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 (JULHO)
PÚLPITO IGREJA SEDE
08 – Adorarte; 15 – Pr. Walter;
22 – Pr. Waldemar; 29 – Miss. Liliane
CULTO DEVOCIONAL
15 – Jaciara;
22 – Dc. Bruno; 29 – Pb. José Diniz
MOCIDADE (SÁB)
14 – Miss. Liliane; 21 – Pr. Walter;
28 – Pr. Jedaías
CULTO DA HORA NONA (QUA)
11 - Maria José;
18 – Laércia; 25 – Pb. José Diniz
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA)
11,25 – Dc. Bosco; 18 - Dc. Meireles
CONG. ROTA DO SOL (DOM)
08 – Pb. Silas; 15 – Pb. Emanuel;
22 – Dc. Josias; 29 – Pr. Jedaías
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM)
08 – Pb. Saul;
15 – Pb. Silas; 22 – Esdras; 29 – Pb. Saul
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM)
08 – Dc. Francisco; 15 – Pr. Waldemar;
22 – Pb. Carlos; 29 – Pb. Emanuel
CONG. MANAÍRA
08; 15; 22; 29
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA
10,17,24,31 - Pr. Eudes
PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL
14 – Pr. Waldemar;
21 – Dc. Josias; 28 – Ev. Davi

ESCALA DLOV (SEDE)
08 – Coral/Ágape;
15 – Bandinha/Getsêmani;
22–Ebenézer/Getsêmani; 29–Ágape/Teatro

ESCALA (CPADFM) - solista/instrumentista
14 – Pablo/Wamberto; 28 - Murilo/Davi
ESCALA DE DIÁCONOS
Hoje à noite: Murilo/Josias; Ter – Euclides

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
CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUL/AGO)
06 a 08/07 – 2º ADORARTE; 14 – Aniv. Círculo de Oração
Rota do Sol; 15 - Palestra para Casais; 13-15 – EBF; 15 –
Dia da Mulher Congregacional; 21 – Intercâmbio DHEC; 21
– Encontro Oficiais ALIANÇA; 28 – Intercâmbio DAUC; 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 JULHO
02-Raphael Emmanuel; 05- Mª Aparecida de Souza; 11Mayra Dias; 13-Lindalva Araújo; 13- Laélia Joyce; 15Walison Gomes; 15-Kauã Ribeiro (E. Sátiro); 15-Misael
Firmino; 19- Moisés da Silva; 20-Mª de Lourdes (E. Sátiro);
20-Emilia Lopes; 20-Arthur Barcelos; 21-Mirella Eduarda;
22-Ana Claudia Cavalcanti; 23-Tarso Vasconcelos; 24Telma Fernandes; 27-Christyanne Gomes; 29-Felipe José;
30-Alyne Alcântara; 30-Josefa Porfírio; 30-Célia Farias.
A VOZ CONGREGACIONAL
RÁDIO CPADFM – 96.1
SÁBADO – 11h às 11.50h
www.radiocpadfm.com.br
3222.4700, 3241.2864
WhatsApp 98700-7398

ORANDO PELAS FAMÍLIAS
Coloquemos diante do altar do Senhor, nesta
semana, a família de Marlene Soares (Marlene,
Aneilde, e família)
“Orai uns pelos outros para que sareis”.

LEITURA BÍBLICA
SALMO 98
Convida-se a louvar ao Senhor
por amor de sua salvação
1 - Cantai ao Senhor um cântico
novo, porque ele fez maravilhas;
a sua destra e o seu braço santo
lhe alcançaram a vitória.
2 - O Senhor fez notória a sua
salvação; manifestou a sua justiça
perante os olhos das nações.
3
Lembrou-se
da
sua
benignidade e da sua verdade
para com a casa de Israel; todas
as extremidades da terra viram a
salvação do nosso Deus.
4 - Celebrai com júbilo ao Senhor,
todos os moradores da terra; dai
brados de alegria, regozijai-vos e
cantai louvores. 5 - Cantai
louvores ao Senhor com a harpa;
com a harpa e a voz do canto.
6 - Com trombetas e som de
buzinas, exultai perante a face do
Senhor, do Rei.
7 - Brame o mar e a sua
plenitude; o mundo e os que nele
habitam. 8 - Os rios batam
palmas; regozijem-se também as
montanhas, 9 - perante a face do
Senhor, porque vem a julgar a
terra; com justiça julgará o
mundo e o povo, com equidade.

CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA
Das boas obras
V
Nós não podemos, por meio de nossas melhores obras,
merecer da mão de Deus o perdão do pecado, ou a vida
eterna, em razão da imensa desproporção que há entre elas
e a glória por vir, bem como pela infinita distância que há
entre nós e o Santo Deus. Com nossas obras não podemos
conquistar o favor de Deus, nem quitar a dívida de nossos
pecados anteriores16. Mesmo quando fizermos tudo quanto
pudermos outra coisa não fizemos senão nosso dever e,
portanto, somos servos inúteis17. Sendo boas, essas obras
provêm do Espírito Santo, mas, ainda assim, são realizadas
por nós e, portanto, são manchadas e misturadas com tantas
fraquezas e imperfeições, que elas não podem suportar a
severidade do juízo divino18.
16. Rm. 3.20; 4.2,4, 6; Ef. 2.8-9; 17. Lc. 17.10; 18. Sl. 143.2;
130.3; Is. 64.6; Gl. 5.22-23.
VI
Entretanto, sendo a pessoa do crente aceita através de
Cristo19, suas boas obras são também aceitas nEle20; não
como se fossem, nesta ²° vida, perfeitamente inculpáveis e
irrepreensíveis à vista de Deus²¹; mas
porque Ele,
contemplando-as em Seu Filho, se agrada de aceitar²² e
recompensar aquilo que é feito com sinceridade, ainda que
seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições²³.
19. Ef. 1.6. 20. 1Pe. 2.5. 21. Sl. 143.2. 22. 2Co. 8.1-12;
Hb. 6.10. 23. Mt. 25. 21, 23.
VII
As obras realizadas por pessoas não regeneradas, ainda que
sejam, por si mesmas, incentivadas e reconhecidas por Deus
por serem coisas que Ele ordena e de bom proveito tanto
para quem faz quanto para outros, não compram o favor de
Deus, nem muito menos a salvação. Elas não procedem de
um coração purificado pela fé, e não são praticadas de uma
maneira correta, segundo a Palavra, e nem têm a finalidade
correta, qual seja a glória de Deus, e, basicamente cumprem
o mandado ordinário de Deus24. Portanto, são manchadas
pelo pecado e não podem agradar a Deus, tão pouco tornar
um homem apto para receber a graça de Deus25. Mesmo
assim, negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a
Deus26.
24. 2Rs. 10. 30-31; Mt. 6.2, 5, 16; Mc. 10; 20-21; 1Co. 13.3;
Fl. 1.15-16, 18; Hb.11.4,6. 25. Sl. 14. 4; Am. 5.21-22;
Ag. 2. 14; Mc.7.6-7. 26. Sl. 36.3; Mt. 23.23; 25. 41-45.

EVENTO DO DLOV: hoje pela manhã e à noite
teremos a continuidade do evento que vem
acontecendo em nossa Igreja desde sexta passada,
que é o ADORARTE, evento esse voltado para a
área de louvor da Igreja. Como é algo de interesse
de todos, pois o louvor é uma parte integrante do
culto protestante, convidamos aos irmãos para
participarem das reuniões desta manhã e a da
noite. O tema do evento é Louvor, adoração e
artes. É grátis a participação.
FEIJOADA: logo após o as oficinas da manhã,
teremos uma feijoada nas instalações de nossa
Igreja. Essa feijoada faz parte do evento
ADORARTE, coordenado pelo Departamento de
Louvor de nossa Igreja. A taxa de participação por
pessoa na feijoada é de R$ 10,00. Aproveitemos
para almoçar juntos hoje em nossa Igreja. Traga
também a sua família para esse congraçamento.
ANIVERSÁRIO CIRCULO ORAÇÃO ROTA SOL:
no próximo sábado teremos na Congregação da
Rota do Sol o aniversário do Círculo de Oração
daquele trabalho. Pregará no culto a irmã Liliane
Liger e o Conjunto Ebenézer irá participar do
mesmo.
ESCOLA BIBLICA DE FÉRIAS (21,22/07): a
nossa EBF será realizada nos dias acima (sábado e
domingo). Entre em contato com as diretoras do
Departamento Infantil e matricule o seu filho.
Pedimos aos pais que tragam os seus filhos para
participarem desse evento.
ENCONTRO OFICIAIS ALIANÇA (21/07): no
sábado dia 21/07, haverá no Acampamento Canaã,
Conde/PB, o encontro de oficiais (Presbíteros e
Diáconos) e esposas. Esse encontro faz parte da
programação anual do 1º Distrito da 1ª Região da
nossa Denominação, que engloba as Igrejas
Congregacionais da grande João Pessoa (João
Pessoa, Bayeux e Santa Rita) e de Itabaiana. O
evento se presta a um compartilhamento de
informações bíblicas e troca de experiências desses
importantes
ofícios
dentro
das
Igrejas
Congregacionais. A taxa individual é de R$ 30,00 e
a do casal R$ 50,00.
DIA DA MULHER CONGREGACIONAL – 15/07

