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                BOLETIM DOMINICAL – 17/06/18 
     

Focando a Doutrina Cristã 
 

                     Soteriologia (V)  
  No estudo da doutrina da salvação encontramos um 

ordenamento das etapas do programa redentor, que 

chamamos de Ordo Salutis.  

            1 - A Ordo Salutis Sub(Infra)-Lapsariana (*) 

a) Deus decretou criar todos os homens; 

b) Deus decretou permitir a queda; 

c) Deus decretou providenciar a salvação para os     

            homens; 

d)  Deus decretou eleger uns para a salvação e 

            reprovar os outros; 

e)  Deus decretou a aplicar a salvação aos que 

            creem.     

2 - A Ordo Salutis Supra-Lapsariana (**) 

a) Deus decretou providenciar a salvação para os 

homens; 

b) Deus decretou criar todos os homens; 

c) Deus decretou permitir a queda; 

d) Deus decretou eleger uns para a salvação e 

       reprovar os outros; 

e) Deus decretou a aplicar a salvação aos que creem.      

                                A Ordo Salutis  

a) Deus decretou eleger alguns (a Igreja) para a vida 

eterna; 

b) Deus decretou permitir a queda que gerou no pecador 

a culpa, a corrupção e a total inabilidade; 

c) Deus decretou entregar Cristo como dom celestial 

para redimir os eleitos e ofertar a salvação para 

todos; 

d) Deus decretou a concessão do Espírito Santo para 

gerar no eleito a obra redentora (arrependimento, fé); 

e) Deus decretou santificar os redimidos e regenerados. 
 

(*) Sublapsarismo - Deus decretou criar o homem e 

permitir a queda antes da eleição para a salvação e 

reprovação. 

(**) Supralapsarismo – Deus decretou a eleição de 

algumas pessoas e a condenação de outras antes de 

permitir a queda do homem.    Eudes Lopes Cavalcanti                          

 
                                   

                                                        

ESCALA DE OBREIROS (JUNHO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

17 – Ev. Davi; 24 - Pr. Eudes  
CULTO DEVOCIONAL 

24 - Makobi 
MOCIDADE (SÁB) 

30 – Ev. Davi 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

20 - Dc. Marconi; 27–Maria José (Euclides) 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

20 - Dc. Meireles; 27 – Dc. Bosco 
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
 17 – Pr. Jedaías; 24 - Pb. Silas  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
  17 – Dc. Josias; 24 – Pb. Saul  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
  17 – Dc. Francisco; 24 – Dc. Nivaldo 

CONG. MANAÍRA 
                                    17,24 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
                           19, 26 – Pr. Eudes 

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL 
  23 – Pr. Jedaías; 30 – Pr. Waldemar  

ESCALA DLOV (SEDE) 
 17 – Bandinha/Getsêmani 

24 – Ebenézer/Oportunidades 
ESCALA (CPADFM) - solista/instrumentista 

16 – Raquel/Josias; 30 – André 

Fragoso/Pablo 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite: Bruno/Marçal; Ter – Euclides 

                   ORANDO PELAS FAMÍLIAS 
Coloquemos diante do altar do Senhor, nesta 

semana, a família de Vera Lúcia (Vera Lúcia, Tiago, 
Gabriela, e parentes).  

“Orai uns pelos outros para que sareis”. 

 

  

 

 

  

 

 
  

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUN/JUL) 
17 – Evento Social DBEN/Dia da Beneficência; 16 – 
Evento do DINF; 17 – Programação do DERE; 22-24 – 
Acamp. dos Jovens; 30 – Intercâmbio UAC`s. 06 a 
08/07 – 2º Adorarte; 14 – Palestra para Casais; 13-15 
– EBF; 15 – Dia da Mulher Congregacional; 21 – 
Intercâmbio DHEC; 28 – Intercâmbio DAUC; 29 – 
Aniversário Coral. 
              ANIVERSARIANTES DE JUNHO 
02-Myllena Araújo; 04-Lucyan Soares; 06-Gizelda 
Maria; 08-Isvonete da Silva; 09-Stefanie Giulyane; 10-
Mª das Graças Maciel; 13-Katiane Ferreira (E. Sátiro); 
15-Janiele Andrade; 17-Jair Costa (J. Américo); 18-
Emília Lopes (E. Sátiro); 19-Enoque Monteiro; 20-Ana 
Gabrielly (E. Sátiro); 20-Djanilson Rodrigues; 23-Pb. 
Valdenor Torres; 27-Kristofer Silva; 30-Edméia Brito; 
30-Pr. Walter Bezerra e 30-Laércia Jamilly.               

 
 

 
 

OFERTA ESPECIAL PARA O DEPARTAMENTO 
DE BENEFICÊNCIA - HOJE À NOITE 

 

############ 
 

NO PROXIMO MÊS (06 a 08/07) TEREMOS O 2º 
ADORARTE. AS INFORMAÇÕES SOBRE ESSE 

EVENTO SERÃO DADAS NOS PRÓXIMOS BOLETINS  

 

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 

 

“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 CPADFM – 96.1 

SÁBADO – 11h às 11.50h           
www.radiocpadfm.com.br  

3222.4700, 3241.2864 
WhatsApp 98700-7398 

 

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


 
LEITURA BÍBLICA - Salmo 32 

                    

      A felicidade do homem perdoado.       

1 - Bem-aventurado aquele cuja 

transgressão é perdoada, e cujo pecado é 

coberto. 2 - Bem-aventurado o homem a 

quem o Senhor não imputa maldade, e 

em cujo espírito não há engano.  

3 - Enquanto eu me calei, envelheceram 

os meus ossos pelo meu bramido em 

todo o dia. 4 - Porque de dia e de noite a 

tua mão pesava sobre mim; o meu humor 

se tornou em sequidão de estio. (Selá)  

5 - Confessei-te o meu pecado e a minha 

maldade não encobri; dizia eu: 

Confessarei ao Senhor as minhas 

transgressões; e tu perdoaste a maldade 

do meu pecado. (Selá) 

6 - Pelo que todo aquele que é santo 

orará a ti, a tempo de te poder achar; até 

no transbordar de muitas águas, estas a 

ele não chegarão. 7 - Tu és o lugar em 

que me escondo; tu me preservas da 

angústia; tu me cinges de alegres cantos 

de livramento. (Selá) 

8 - Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho 

que deves seguir; guiar-te-ei com os meus 

olhos. 9 - Não sejais como o cavalo, nem 

como a mula, que não têm entendimento, 

cuja boca precisa de cabresto e freio, 

para que se não atirem a ti. 

10 - O ímpio tem muitas dores, mas 

aquele que confia no Senhor, a 

misericórdia o cercará. 11 - Alegrai-vos 

no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos; 

e cantai alegremente todos vós que sois 

retos de coração. 

     CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA 
 

                            Da fé salvífica 
 

                       X X    I 

Cremos e confessamos que a graça da fé, por meio da 
qual os eleitos são capacitados a crer para a salvação de 

suas almas¹, é a obra do Espírito de Cristo em seus 
corações², e é ordinariamente operada pelo ministério da 

Palavra³, pela administração das ordenanças, através da 

oração, e de outros meios. Assim, a fé dos eleitos se 
desenvolve e se fortalece

4
.   

1. Hb. 10.39. 2. Jo. 1.12-13; 6. 44,65; Ef. 1.17-20; 2.8. 3. 

Mt. 28.19-20; Rm. 1.16-17; 10.14,17; 1Co. 1.21; 1Pe. 2.2. 4. 
Lc. 17.5; 22.19; At. 20.32; Fp. 2.12-13; 1Ts 5.17; 1Pe. 2.2. 
                               II 

Por esta fé, o cristão crê ser verdadeiro tudo quanto está 
revelado na Palavra

5
, pois a autoridade do próprio Deus 

fala em Sua Palavra; e age de conformidade com o que 

cada trecho específico da mesma contém, obedecendo aos 
mandamentos

6
, tremendo ante suas ameaças, e 

abraçando as promessas de Deus para esta vida e a vida 

por vir
7
. Os principais atos da fé salvífica, porém, são: 

aceitar, receber e descansar unicamente em Cristo para a 

justificação, a santificação e a vida eterna, em virtude do 

pacto da graça
8
.   

5. Mt. 7.24-27; Lc. 24.25-27,44-45; Jo. 10.35; Rm. 15.4; 
Ap. 1.1-3. 6. At. 24.14; Rm. 16.26; ITs. 2.13. Tg. 1.21-24.  
7. Is. 66.2; 2Co. 1.19-20; Hb. 11.13; 1Jo. 2.25. 8. Jo. 1.12-
13; At. 15.11; 16.31; Gl. 2.20. 
                               III 

Esta fé é de diferentes graus, podendo ser fraca ou forte⁹. 
Entretanto, por menor que seja a fé salvífica é de uma 

qualidade ou natureza diferente da fé e graça comuns 

àqueles que professam a fé temporariamente
10

; por isso, 
embora, muitas vezes, a fé salvífica seja assaltada e 

enfraquecida de diversas maneiras, ela logra vitória¹¹, 

desenvolvendo-se em  muitos até atingir uma plena 
segurança através de Cristo¹², que é tanto o autor quanto 

o consumador de nossa fé¹³. 

9. Mt. 6.30; Lc. 17.5; Rm. 4. 19-29; Hb. 5.13-14.  
10. Lc. 8.13; Jo. 2. 23-24. 11. Ef.  6.16; 1Jo. 5. 4-5 . 
12. Hb. 6.11-12; 10.22. 13. Hb. 12.2. 70 
 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

PALESTRA DEPTº EDUC. RELIGIOSA: hoje 
pela manhã teremos uma programação especial 
coordenada pelo Departamento de Educação 
Religiosa de nossa Igreja, que é uma palestra que 
será ministrada pela Profª Isabel Cristina 
intitulada “Como Fazer uma Leitura Produtiva 
da Bíblia”. O trabalho começará as 09h com um 
momento de oração seguido da palestra, que 
com certeza nos ajudará a ler as Sagradas 
Escrituras de uma forma mais proveitosa.   
DIA DA BENEFICÊNCIA: hoje à noite teremos 
um momento no culto para comemorar o Dia da 
Beneficência. Lembramos aos irmãos que temos 
em nossa Igreja um Departamento de 
Beneficência organizado, com diretoria eleita e 
que está fazendo essa obra. Lembramos ainda 
que o caixa central da Igreja repassa 
mensalmente 2% das contribuições (dízimos e 
ofertas) para ajudar nas despesas do DBEN. À 
noite, o Presb. Evandro José, diretor do DBEN 
fará um relatório das atividades do mesmo. 
CESTA DO AMOR: Colabore com a Cesta do 
Amor trazendo um quilo de alimento não 
perecível (feijão, arroz, macarrão, fubá, etc). 
Esses mantimentos comporão as cestas básicas 
para distribuição aos que estão enfrentando 
necessidades dentro e fora da nossa Igreja.  A 
beneficência é um dos ministérios da Igreja, e tem 
o agrado de Deus (Leia Hb 13.16). 
ACAMPAMENTO DOS JOVENS (22 à 24/06): 
começará na próxima sexta-feira e se estenderá 
até o domingo o acampamento dos jovens de 
nossa Igreja, que será realizado numa granja em 
Bayeux. Maiores informações serão dadas no 
culto à noite.  Veja o cartaz abaixo. 

 


