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             BOLETIM DOMINICAL – 08/10/17 

   Focando a Doutrina Cristã  -  Teontologia (V)  
A Santíssima Trindade 

       Deus é uno em Seu ser essencial, mas nesse único ser subsiste três 

pessoas, chamadas de Pai, de Filho, e de Espírito Santo. Essas pessoas 

não são três deuses, mas, sim um único Deus verdadeiro que subsiste 

nessas três pessoas distintas uma das outras, mas possuidoras da 

mesma essência e dos mesmos atributos.  “Há três pessoas na 

Divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo; estas pessoas são um só 

Deus verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e 

glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais” 

(Catecismo Maior de Westminster).  Assim sendo o Pai é Deus, o Filho 

é Deus e o Espírito Santo é Deus. “A graça do Senhor Jesus Cristo, e o 

amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. 

Amém” 2 Co 13.13 (Veja ainda Gn 1.26,27; 3.22; 11.7; Mt  3.13-17; 

28.20; 1 Jo 5.7). Vejamos a deidade de cada pessoa da Santíssima 

Trindade, conforme revelado nas Escrituras: O Pai como Deus – JESUS 

falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a 

hora; glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique 

a ti” Jo 17.1 (Veja ainda Gn 1.1; Mt 6.1,9,18,32; 26.39;...). O Filho 

como Deus – “Eu e o Pai somos um” Jo 10.30 (Veja ainda Jo 1.1-3; 

20.31; 1 Tm 6.15; 1 Jo 5.20; Ap 1.8; 5.12-14...). O Espírito como Deus – 

“Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, 

para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da 

herdade? Guardando-a não ficava para ti? E, vendida, não estava em 

teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não 

mentiste aos homens, mas a Deus” At 5.3,4 (Veja ainda 1 Co 2.10,11; 

Ap 4.5). Na Trindade há uma só essência, uma só vontade, um só 

propósito.  a) Provas Escriturísticas da Trindade no Antigo 

Testamento – “E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, 

conforme a nossa semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e 

sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre 

todo o réptil que se move sobre a terra” Gn 1.26 (Veja ainda Gn 3.22; 

11.7; Is 48.16; 61.1; 63.9,10;...); b) Provas Escriturísticas da Trindade 

no Novo Testamento – “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro 

Consolador, para que fique convosco para sempre; O Espirito de 

verdade, que o mundo não pode receber, porque não o ver nem o 

conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco, e está em 

vós” Jo 14.16,17 (Veja ainda Lc 1.35; 3.21,22; Mt 28.19; 2 Co 13.13; 1 

Co 12.4-6; 1 Pe 1.2;…).                        

                                                                 Pr. Eudes Lopes Cavalcanti    
       
     

                                                        

            ESCALA DE OBREIROS (OUTUBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

08 – Pr. Cláudio Alves; 15 – Pr. Walter;  
22 – Pr. Samuel; 29 – Miss. Matilde   

CULTO DEVOCIONAL 
08 – Dc. Murilo; 15 – Dc. Josias;  

22 – Raquel; 29 – Claudeilsa 
                            MOCIDADE (SÁB) 

21 - Dc. Josias;  
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

11 – Adriana Félix;  
18 – Marlene Soares; 25 - Claudeilsa 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

 Diác. Bosco (11,25); (18) – Diác. Meireles  
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

08 – Pr. Jedaías; 15 – Pb. Emanuel;  
22 – Pb. Silas; 29 – Pr. Waldemar   
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
08 – Pb. Saul; 15 – Pr. Formiga;  

22 – Pr. Walter; 29 – Pb. Emanuel   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

 08 - Pr. Walter; 15 – Pr. Waldemar;  
22 – Dc. Nivaldo; 29 – Dc. Francisco   

 ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
10 - Pr. Formiga; 17 – Pr. Samuel;  
24 – Ev. Davi; 31 – Pr. Waldemar 

ESCALA DLOV 
08 – Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 

15 – Conj. Coral/Conj. Getsêmani 
22 – Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 
29 -  Conj. Ágape Kids/Cantores Solos 

ESCALA DE DIÁCONOS  
     Hoje à noite: Murilo/Demétrio; Ter – Euclides 

 

JUBILEU DE OURO DA ALIANÇA - 13,14/10 
RONALDÃO/JOÃO PESSOA/PB  

 
 

  

 

 

  

 

 
  

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV) 
08/10 – Dia Nacional de Missões; 14 – Reunião DMIC 
ALIANÇA; 13,14 – Jubileu Ouro ALIANÇA 
(Ronaldão/JPA); 14 – Congrega Brink; 15 – 
Programação EBD DINF; 20 – Programação DLOV; 21 
– Casamento Alcides; 21 – Avanço Missionário José 
Américo; 28,29 – Aniversário DAUC; 29 – Dia Reforma 
Protestante (31). 02/11 – Manhã de Jejum e Oração; 11 
– Aniversário sobrinho Wanderlange; 11 – Avanço 
Missionário; 15 – Manhã de Jejum e Oração (Dia 
Nacional Jejum/Oração); 24 – Congresso Homens 1º 
Distrital (Pr. Renato Vargens); 25 – Confraternização 
Auxiliadoras 1ª Distrital; 25,26 -  Aniversário DMOC..     
                  ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 
01 – Pedro (filho Pr. Walter); 02 – Sarah (filha Pr. 
Walter); 02-Eudes Lopes (Pastor); 04-Wirlline da Silva; 
04-Edson Gomes (Tei); 04-Vilma Bandeira (Ernani 
Sátiro); 05-Juliana Rodrigues; 06-Andressa Cristina 
(filha/Liliane); 07-Kátia Mª Araújo; 07-Ubiranildo Lilo 
(Ernani 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); 12-Marina Emilly (Ernani Sátiro); 13-Mª de Fátima 
Rodrigues; 14-Avani Dantas; 17-Tiago de Andrade 
(filho/Ir. Vera); 19-Yan Ferreira(Ernani Sátiro); 20-Dc. 
Josias Batista; 21-Rivanda Belmont; 22-Isabel Cristina; 
24-Celeida Mª; 25-Verônica Carlos; 27-Severino Rafael 
(Rota do Sol); 27-Edileuza Marcolino (Ernani Sátiro). 

 
 

   
 
 

 
 

 

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 

 

BOTIJÃO MISSIONÁRIO  

COLABOREM COM A OBRA MISSIONÁRIA DA 

IGREJA COLOCANDO MOEDAS DE R$ 1,00 

DENTRO DO NOSSO BOTIJÃO MISSIONÁRIO. 

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


 
 

LEITURA BÍBLICA – At 8.26-39 
 

Filipe e o eunuco etíope 
26 - E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-

te e vai para a banda do Sul, ao caminho que desce de 

Jerusalém para Gaza, que está deserto.  

27 - E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, 

eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, 

o qual era superintendente de todos os seus tesouros e 

tinha ido a Jerusalém para adoração,  

28 - regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta 

Isaías. 29 - E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-

te a esse carro. 30 - E, correndo Filipe, ouviu que lia o 

profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? 31 - E ele 

disse: Como poderei entender, se alguém me não 

ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se 

assentasse. 32 - E o lugar da Escritura que lia era este: 

Foi levado como a ovelha para o matadouro; e, como 

está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim 

não abriu a sua boca. 33 - Na sua humilhação, foi tirado 

o seu julgamento; e quem contará a sua geração? 

Porque a sua vida é tirada da terra. 34 - E, respondendo 

o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o 

profeta? De si mesmo ou de algum outro? 35 - Então, 

Filipe, abrindo a boca e começando nesta Escritura, lhe 

anunciou a Jesus.  

36 - E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de 

alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água; que 

impede que eu seja batizado? 37 - E disse Filipe: É lícito, 

se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: 

Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.  

38 - E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, 

tanto Filipe como o eunuco, e o batizou.  

39 - E, quando saíram da água, o Espírito do Senhor 

arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco; e, 

jubiloso, continuou o seu caminho. 40 - E Filipe se 

achou em Azoto e, indo passando, anunciava o 

evangelho em todas as cidades, até que chegou a 

Cesaréia. 

 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

 

 CRISTO NA BÍBLIA   (Pr. Eudes) 
          1,2 TIMÓTEO -  CRISTO, O ÚNICO MEDIADOR  

 Paulo escreveu treze cartas, nove a igrejas e quatro a 

obreiros companheiros seus de ministério. Essas quatro 

cartas são chamadas de cartas pastorais, especialmente as 

cartas de Timóteo e Tito. Timóteo era um jovem crente filho 

de uma judia e de pai grego. Paulo no inicio de sua segunda 

viagem missionária ao chegar a Derbe e Listra toma 

conhecimento de um jovem crente que os irmãos davam bom 

testemunho dele e resolve chamá-lo para compor a sua 

equipe missionária. Timóteo cresceu muito na vida espiritual 

e ganhou a confiança de Paulo. Mais tarde Timóteo é 

designado por Paulo para tomar conta da igreja de Éfeso e 

lá serviu ao Senhor por um determinado tempo. Por 

natureza Timóteo era um jovem tímido e que enfrentava 

frequentes enfermidades. As duas cartas que Paulo escreveu 

para ele visavam animá-lo no árduo ministério pastoral bem 

como orientá-lo em diversas questões atinentes a esse 

ministério. Quando da sua primeira carta a Timóteo, Paulo 

estava pregando o evangelho em liberdade, mas quando da 

segunda estava preso em Roma por causa do Evangelho. 

Muitas referências cristológicas são encontradas nesses dois 

livros canônicos, especialmente no primeiro, sendo uma 

delas aquela que revela Cristo como único mediador. 

“Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os 
homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em 
preço de redenção por todos, para servir de testemunho a 
seu tempo” 1 Tm 2.5,6.  O Senhor Jesus foi designado pelo 

Conselho da Santíssima Trindade para ser o único meio de 

interligar o homem a Deus, aliás, Ele já tinha dito isto 

quando disse que era o caminho, a verdade e a vida, e que 

ninguém viria ao Pai a não ser por ele (Jo 14.6). Cristo 

mediou na cruz a nossa terrível situação de inimigos de Deus 

por causa do pecado, e com o seu sacrifício tornou Deus 

favorável ao homem, pois pagou o preço da nossa divida 

contraída por causa do pecado. “... Deus estava em Cristo 

reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus 
pecados; e pôs em nós a palavra da reconciliação” 2 Co 5.19. 

As bênçãos dos Céus descem para as pessoas em geral, 

especialmente sobre a Igreja, através de Cristo, e as nossas 

orações, louvores, enfim a adoração sobe aos Céus através de 

Cristo. “Portanto ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício 
de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu 
nome” Hb 13.15. Essa poderosa mediação possibilitou a 
nossa reconciliação com Deus e tornou Deus favorável a nós.  

DIA NACIONAL DE MISSÕES: hoje à noite teremos uma 
programação especial sobre Missões. A liturgia do culto será 
direcionada para esse tema. Pregará no mesmo o Pastor 
Cláudio Alves, da 1ª IEC/JPA (Congregação Bancários). 
OFERTA MISSIONÁRIA ALIANÇA: hoje à noite no culto 
iremos levantar a última parcela da oferta missionária para a 
nossa Denominação. O nosso alvo é de R$ 700,00. Pedimos 
um esforço especial da Igreja para que esse alvo seja 
alcançado. Lembramos a todos que é nosso dever como 
cristãos nos envolvermos com a obra missionária da Igreja. 
Sabemos que se faz missão orando, contribuindo e indo. 
Uns oram, outros contribuem e outros vão para o campo 
missionário. Já que você não é um missionário na acepção 
da palavra (indo), ore e contribua financeiramente para 
ajudar aqueles que vão. A ALIANÇA, a nossa Denominação, 
tem diversos campos missionários espalhados no Brasil e no 
exterior. Colaborem!  
AVISO AOS PAIS: os pais que desejarem que o aniversário 
dos seus filhos seja colocado no boletim dominical informem 
a irmã Aneilde Silvestre, secretária da Igreja. 
HOSPEDAGEM E REUNIÃO DO DMIC: a nossa igreja terá 
o privilégio de participar do Jubileu de Ouro de nossa 
Denominação (13,14/10) cedendo as suas instalações para 
hospedagem da Igreja Congregacional de Juazeiro/BA, 
pastoreada pelo Pr. Palha, cunhado do Pr. Jedaías. 
Também no dia 14/10 (sábado à tarde) estaremos cedendo 
o templo de nossa Igreja para uma reunião do Departamento 
de Missionárias da ALIANÇA. Todos são bem-vindos.  
ARTIGOS SOBRE TEOLOGIA SISTEMATICA: peço uma 
atenção especial dos membros e congregados da III 
IEC/JPA para os dois artigos que estão sendo veiculados 
nos boletins, um sobre a Teologia Sistemática (A Doutrina 
Cristã) e o outro sobre Cristo na Bíblia.  Em relação aos 
artigos sobre Teologia Sistemática, informamos que todo o 
assunto estudado nos Seminários sobre essa parte do saber 
teológico está sendo publicado semanalmente, é verdade 
que de forma panorâmica, mas isso não minimiza a 
importância das informações, pois é a essência dos 
assuntos tratados em salas de aulas dos Seminários do 
mundo inteiro. Portanto, quem quiser conhecer a doutrina 
cristã em seu escopo geral, o que todos devem querer,  leia 
com atenção esses artigos, pois fazendo assim você fará um 
curso teológico, que vai lhe dá condições de pregar a 
Palavra de Deus, bem como rejeitar toda e qualquer heresia 
que surja no mundo evangélico. (Pr. Eudes). 

 


