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BOLETIM DOMINICAL – 13/08/17 
    Focando a Doutrina Cristã  -  Bibliologia (II)  
 

A Revelação de Deus 
Inicialmente Deus se revelou através da natureza, das coisas criadas. 

Essa revelação é chamada de Revelação Geral ou Natural. Nessa 

revelação Deus revelou a sua Deidade e alguns de seus atributos. 

“Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, 
porque Deus lho manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a 
criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, 
se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, 
para que eles fiquem inescusáveis” Rm 1.19,20. (Sl 19.1-6; Gn 1.1-31). 

Aprouve ainda a Deus se revelar as suas criaturas através de homens 

inspirados pelo Espírito Santo que escreveram os livros do Cânon 

Sagrado. Nessa revelação (Especial) Deus revelou até onde quis 

revelar o Seu ser, os Seus atributos, o Seu caráter e a Sua vontade, 

destacando-se nesta última o seu programa redentor. “Havendo Deus 
antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, 
pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho” Hb 1.1. 

(1 Tm 3.16,17; 2 Pe 1.19-21). A Revelação Especial tem as seguintes 

características: a) Ela é redentiva, ou seja, nela é revelado o 

programa redentor de Deus através de Cristo. “Examinais as 
Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que 
de mim testificam” Jo 5.39 (Gn 3.15; Lc 24.27,44;...); b) Ela é 

progressiva, ou seja, Deus foi se revelando aos poucos ao longo da 

história. “Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de 
muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes 
últimos dias pelo Filho” Hb 1.1. (Gn 49.10; Dt 18.15; Is 7.14; 9.6,7; 

53.1-12; Mq 5.2;...); c) Ela é a revelação de Deus mesmo. “No 
princípio, criou Deus os céus e a terra” Gn 1.1 (Gn 17.1; Ex 3.14; Sl 

139; Jo 1.1,14;...); d) Ela é uma revelação cristã, o Senhor Jesus Cristo 

é o tema central dessa revelação. “... convinha que  se cumprisse 

tudo o que de mim estava escruto na Lei de Moisés, e nos profetas, e 

nos salmos” Lc 24.44 (Jo 5.39; Lc 24.27,45;...); e) Ela é uma 

revelação feita nas Escrituras (Antigo e Novo Testamento). “E temos, 
mui firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar 
atentos,... Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da 
Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi 
produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de 
Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo” 2 Pe 1.19-21 (Is 34.16; 

Lc 16.29; 24.27,44; Jo 5.39; 2 Tm 3.16,17;...). 

                                                  Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

 

                                                        

             ESCALA DE OBREIROS (AGOSTO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

13 – Pb. Diniz/Pr. Waldemar;  
20 – Pr. Eudes/Pr. Eudes 

27 – Pb. Genison/Pr. Formiga;  
CULTO DEVOCIONAL 

    13 – Murilo; 27 – Leandro (Léo)  
                            MOCIDADE (SÁB) 

26 – Pr. Walter 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

16 – Iza Maria;  
23 - Marlene Soares; 30 Adriana Félix 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

  (30) – Dc. Bosco; (23) – Diác. Meireles  
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

13 – Pb. Emanuel;  
20 - Pr. Waldemar; 27 – Pb. Silas  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

13 – Pr. Formiga;  
20 – Dc. Fabiano; 27 – Pb. Saul  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

13 – Pr. Walter;  
20 – Pb. Silas; 27 – Pr. Waldemar  

ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
15 – Pr. Eudes/Pr. Eudes;  

22 – Pb. Valdenor/Pr. Waldemar;  
29 – Pb. Genison/Marlene Soares 

ESCALA DLOV 
13 – Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 

20 – Conj. Coral/Conj. Getsêmani/Grupo Ágape 
27 – Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 

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

Servi a Deus com alegria. 
 

  

 

 

  

 

 
      

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

CALENDÁRIO DE EVENTOS (AGO/SET) 
19/08 - Aniversário Cong. Rota do Sol; 20 – Domingo 
Missionário; 20 – Dia do Congregacionalismo (19/08); 20 – Dia 
da Escola Bíblica Dominical (19/08); 26 – 50º Aniversário da 
ALIANÇA. 03/09 – Dia do Seminarista; 03/09 – 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. 
                    ANIVERSARIANTES DE AGOSTO  
02-Severino do Ramo (R. do Sol); 03-Virgílio de Araújo 
(Valentina);  04-Marlene Soares;  05-Mª Nazaré Silva; 05-Pb. 
Saul dos Santos (E. Sátyro); 05-Adriano da Silva; 06-Luciano 
Ferreira; 07-Anália Mendes (R. do Sol); 08-Mª Alice; 09-Fabiano 
Nóbrega Jr.; 11-Rosimayry Brito; 11-Claudimiro Marinho (R. do 
Sol); 12-Antônia de Lima; 14-Elizabete Gomes (E. Sátiro); 15-
Severina Ferreira; 15-Paula Francinette; 16-Dc. Murilo Pedro; 17-
Iasmin Marinho; 20-Otília Araújo; 20-Ednaldo Soares; 21-Beatriz 
Lima; 21-Karina Ribeiro (E. Sátiro); 23-Murilo de Souza; 24-
Taires Fidelis; 24- Pr. Jedaías Rodrigues; 25-Juzirene Santiago 
(E. Sátiro); 26-Kayo Henrique (E. Sátiro); 27- Ivan Batista; 27-
Lohanna Clara (filha de Elma); 29-Josenildo Silva; 29-Mateus 
Henrique (E. Sátiro); 31-Mª das Neves; 31-Makoby Lopes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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. Thomas Magnum – Cristo como profeta, intérprete e 
revelador do Pai (Hb 1.1; Mt 11.27); DOM (17/07) (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 (17/07) (N) – Pr. Pedro Inácio – Cristo como 

Rei governa a Igreja e o universo  (1 Pe 3.22; Fp 2.11). 
Participação Especial: Conjunto Cântico de Davi. 

 

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 51 
 

                A Confissão de pecado de Davi 
1 - Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua 
benignidade; apaga as minhas transgressões, segundo 
a multidão das tuas misericórdias. 2 - Lava-me 
completamente da minha iniquidade e purifica-me do 
meu pecado. 3 - Porque eu conheço as minhas 
transgressões, e o meu pecado está sempre diante de 
mim. 4 - Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que a 
teus olhos é mal, para que sejas justificado quando 
falares e puro quando julgares. 5 - Eis que em 
iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu 
minha mãe. 6 - Eis que amas a verdade no íntimo, e no 
oculto me fazes conhecer a sabedoria. 
7 - Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lava-me, e 
ficarei mais alvo do que a neve. 8 - Faze-me ouvir júbilo 
e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste.  
9 - Esconde a tua face dos meus pecados e apaga 
todas as minhas iniquidades. 10 - Cria em mim, ó Deus, 
um coração puro e renova em mim um espírito reto.  
11 - Não me lances fora da tua presença e não retires 
de mim o teu Espírito Santo. 12 - Torna a dar-me a 
alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito 
voluntário. 
13 - Então, ensinarei aos transgressores os teus 
caminhos, e os pecadores a ti se converterão.  
14 - Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da 
minha salvação, e a minha língua louvará altamente a 
tua justiça. 15 - Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha 
boca entoará o teu louvor. 16 - Porque te não 
comprazes em sacrifícios, senão eu os daria; tu não te 
deleitas em holocaustos. 17 - Os sacrifícios para Deus 
são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado 
e contrito não desprezarás, ó Deus. 
18 - Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade; edifica 
os muros de Jerusalém. 19 - Então, te agradarás de 
sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas 
queimadas; então, se oferecerão novilhos sobre o teu 
altar. 

 CRISTO NA BÍBLIA (Pr. Eudes) 
ROMANOS – CRISTO, A JUSTIÇA DE DEUS 

 

A Igreja de Roma não foi fundada por nenhum dos 
apóstolos do Senhor. Talvez tenha sido fundada por alguns 
irmãos alcançados pelo Evangelho no dia Pentecostes em 
Jerusalém. Não se tem notícia pelas Escrituras de que 
Pedro tenha sido bispo de Roma. A carta aos Romanos é a 
mais teológica das cartas que Paulo escreveu. Ela foi 
escrita provavelmente em 57 d.C. e o tema dela é A 
Revelação da Justiça de Deus. Paulo a escreveu através 
do amanuense (secretário) Tércio. O duplo propósito que 
levaram Paulo a escrever a Igreja de Roma, foi: 1) Notificar 
àquela Igreja, por escrito, o teor do evangelho que pregava 
há vinte e cinco anos; 2) Corrigir um problema gerado por 
atitudes erradas dos crentes judeus para com os crentes 
gentios e vice versa.   Nessa carta Paulo mostra que tanto 
judeus quanto gentios eram pecadores aos olhos de Deus, 
e que não havia diferença alguma entre um grupo e outro, 
tendo em vista que todos eram pecadores. Ainda nessa 
carta que, no caso, era a essência da mensagem que 
pregava, Paulo ensina que a justificação do pecador dar-
se-ia através dos méritos de Cristo na cruz, através da fé e 
não das obras da Lei. “O justo pela sua fé viverá”, sendo 
esse um dos dogmas da Reforma Protestante.  O capítulo 
oito dessa carta enfoca a vida no Espirito e suas benesses. 
Nos capítulos nove, dez e onze é tratada a questão judaica, 
ou seja, o mistério da rejeição dos judeus a Cristo e o seu 
futuro no programa divino. Quanto a Cristologia, o seu 
ponto central é a questão da justiça de Deus. O pecador 
ofendeu a Deus devido ao pecado de origem. Deus por 
causa de seus atributos de santidade e justiça tinha que 
punir o pecador, mas de acordo com o seu imensurável 
amor pelo homem, Ele planejou e executou um plano no 
qual o seu próprio Filho encarnaria e daria a sua vida em 
favor do pecador perdido. A justiça e o amor de Deus são 
revelados na cruz de Cristo. Por um lado Cristo pagou 
pelos pecados dos outros, satisfazendo plenamente a 
justiça divina, e por outro lado esse sacrifício foi um ato 
demonstrativo do amor de Deus pelos perdidos. A justiça 
de Cristo é imputada pela fé ao pecador arrependido. 
Cristo, nossa justiça. (1 Co 1.30). 

DIA DOS PAIS: hoje iremos comemorar o Dia dos Pais.  
Teremos um breve culto pela manhã, no horário das 08.30h 
às 09.30h, seguido de um café da manhã para os pais 
preparado pelo Departamento de Auxiliadoras da Igreja. 
Pregará nesse culto o Dc. Murilo Pedro.  Prestigiem! Á noite 
a comemoração continua. Pregará no culto o Pastor 
Waldemar que enfocará Um Pai segundo a Bíblia.  
ANIVERSÁRIO CONG. ROTA DO SOL (19/08): a 
Congregação da Rota do Sol estará comemorando o seu 
aniversário no próximo sábado, dia 19/08. Nesse dia 
teremos um avanço missionário no Bairro, na área próxima a 
Congregação, sendo esse avanço liderado pelos Pastores. 
Jedaías e Samuel. À noite haverá um grande culto com a 
presença do Conjunto Ebenézer. Pregará no culto a 
Missionária Aurília, do Betel Brasileiro. Um ônibus levará os 
irmãos para participar do culto. A saída da Igreja para a Rota 
do Sol será as 18.45h, impreterivelmente.  
DIA DA EBD E DO CONGREGACIONALISMO (19/08): no 
próximo domingo (20/08) pela manhã teremos uma 
programação especial em comemoração ao Dia da Escola 
Bíblica Dominical e ao Dia do Congregacionalismo. 
DOMINGO MISSIONÁRIO: ainda no próximo domingo 
teremos o nosso domingo missionário.  À noite realizaremos 
um grande culto de celebração ao Senhor. Nesse culto 
pregará o pastor da Igreja, conforme escala, sob o tema: As 
Virtudes do Redentor. Ainda no culto da noite iremos 
levantar a terceira parte do ofertório destinado à obra 
missionária da ALIANÇA. O alvo do ofertório do culto 
daquela noite será de R$ 600,00.  
JUBILEU DE OURO DA ALIANÇA: no sábado dia 26/08 as 
IEC`s do 1º Distrito da 1ª Região Administrativa da ALIANÇA 
estarão reunidas no SESC/JPA para a realização de uma 
celebração em comemoração ao Jubileu de Ouro de 
organização da ALIANÇA. Em outubro haverá uma 
programação especial do Jubileu de Ouro no Ronaldão em 
João Pessoa. Oremos por esses eventos denominacional 
para que em tudo Deus seja glorificado. 

                             #######  
Aniversário da Igreja (16,17/09) 

Preletores – Pastores: Thomas Magnum,  
André Soares, Pedro Inácio. Participação 

especial do Conjunto Cântico de Davi, da 1ª 
IEC/JPA (domingo pela manhã) 

 


