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             BOLETIM DOMINICAL – 19/11/17 

 Focando a Doutrina Cristã  -  Antropologia (IV) 

Imago Dei (Cont.) 
As Dimensões da Imago Dei 

a)  Dimensão Racional – O ser humano recebeu a responsabilidade 

de exercer domínio sobre a terra – Gn 1.26-28; Sl 8.4-9; Adão foi 

instruído a cuidar do Jardim do Édem – Gn 2.8,15; Adão deu nome 

aos animais – Gn 2.19,20; Adão reconheceu a mulher que lhe fora 

dada como uma ajudadora idônea – Gn 2.22-24; b) - Dimensão 

Espiritual – O casal Adão e Eva tinha comunhão com Deus – Gn 3.8; 

Adão e Eva temeram a Deus quando pecaram – Gn 3.10.; c) Dimensão 

Moral – O Criador deu ao casal uma ordem de natureza moral – Gn 

2.17; Adão e Eva possuíam um sentido de retidão moral – Gn 2.25; 

Adão e Eva reconheceram-se culpados logo após a sua transgressão – 

Gn 3.7; d) Dimensão Social – Adão e Eva se relacionavam entre si e 

com os seus descendentes (subtendido) – Gn 2.18,23; 3.6-8; 4.1 

Lições extraídas dos textos bíblicos sobre a Imago Dei 
a) A Imago Dei é universal em toda a raça humana; b) A Imago Dei 

não se perdeu por ocasião da queda do homem; c) Não há indicação 

de que a Imago Dei esteja presente em grau maior em uma criatura 

do que em outra; d) A imago Dei não depende de nenhuma variável 

para está presente no indivíduo; e) A Imago Dei é reconstruída 

plenamente no homem pela obra redentora de Cristo (fase 

progressiva neste mundo e plenamente quando da ressurreição em 

glória dos remidos e por ocasião da transformação dos salvos vivos 

quando da segunda vinda do Senhor) 

As implicações teológicas da Imago Dei 
a) Todos pertencem a Deus – “Sabei que o SENHOR é Deus; foi ele que 

nos fez, e não nós a nós mesmos; somos povo seu e ovelhas do seu 

pasto” Sl 100.3 (Veja ainda Mc 12.13-17; At 17.28,29); b) A Imago Dei é 

universal. Tanto o homem como a mulher a traz consigo  - “E criou 

Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e 

mulher os criou” Gn 1.27 (Veja ainda Gn 9.6; Tg 3.9); c) O ser humano 

é valiosíssimo aos olhos de Deus – “Quem derramar o sangue do 

homem, pelo homem o seu sangue será derramado; porque Deus fez o 

homem conforme a sua imagem” Gn 9.6 (Veja ainda Jo 3.16; Rm 5.8);  

d) Devemos nos deixar moldar segundo o modelo de Cristo, que é a 

imagem plena de Deus – “Mas todos nós, com rosto descoberto, 

refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados 

de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor” 

2 Co 3.18 (Veja ainda Cl 1.15; 1 Co 11.1; Ef 5.1; Hb 4.15). Pr. Eudes 
Lopes Cavalcanti    

       

                                                        

           ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

19 – Miss. Liliane; 26 – Pr. Bartolomeu   
CULTO DEVOCIONAL 

19 – Marlene Soares; 26 – Dc. Francisco   
                                 MOCIDADE (SÁB) 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
22 – Claudeilsa; 29 – Marlene Soares 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
 Diác. Meireles (22); Diác. Bosco (29)  

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
19 – Dc. Bonifácio; 26 – Pb. Silas   
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
19 – Pb. Saul; 26 – Pr. Waldemar   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

19 – Pr. Walter; 26 – Pb. Carlos Alberto   
 ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

21 – Pr. Waldemar; 28 – Ev. Davi 
ESCALA DLOV 

19 - Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani  
26 – Conjunto Getsêmani/Ágape Kid 

ESCALA DE DIÁCONOS  
Hoje à noite: Murilo/Gentil; Ter – Fabiano 

 “Servi ao Senhor com alegria” 
 

REUNIÕES CONFECÇÃO DE DIRETORIAS: o 
DHEC, DAUC e DINF já definiram as suas diretorias 
para 2018. Os outros departamentos devem 
promover reuniões setoriais visando à confecção de 
suas respectivas diretorias para o próximo ano. 
Lembrando que já está definida a data da reunião do 
Conselho Eclesiástico (30/11) e a data de confecção 
do calendário de eventos da Igreja para 2018 (08/12). 
Portanto, agilizem as reuniões para confecções das 
diretorias para que elas possam confeccionar os 
calendários setoriais e o posterior calendário de 

eventos da Igreja para 2018. 

  

 

 

  

 

 
  

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 
24 – Congresso Homens 1ª Distrital (Pr. Renato 
Vargens); 25 (à tarde) – Confraternização das 
Auxiliadoras da 1ª Distrital da ALIANÇA; 25,26 -  
Aniversário DMOC. 30 – Reunião Conselho da Igreja 
(Pastores, Presbíteros e o Representante do 
Diaconato); 01/12 – Confraternização DHEC; 02 – Chá 
de Bebê; 08 – Reunião Confecção Calendário Igreja 
2018; 09 – Chá de Bebê; 10 – Assembleia da Igreja 
(eleição diretorias para 2018); 10 – Dia da Bíblia; 15 – 
Culto casa irmã Antônia; 16 – Chá da Tarde – 
Confraternização DAUC; 17 – Posse das diretorias para 
2018; 23 – Culto 1º Grupamento Engenharia 17.30h 
(Ebenézer); 23 – Jantar Confraternização Igreja; 24 – 
Culto de Natal; 31 – Culto Final de Ano.                  

                
                 ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 
02-Jhulia Belmont (filha/Rivanda); 02-Helena 
(filha/Christyanne); 03-Joyce André; 04-José Trajano; 04-
Artemísia Fragoso; 06-Ana Weslia (neta/Fátima Rodrigues); 
07-Yuri Costa; 08-Fernanda da Silva; 08-Luana Vitória 
(filha/Adriana); 09-Raquel Bezerra; 10-Adeilda Meireles; 11-
Welington Arisson (E. Sátiro); 11-Eudes Júnior; 13 – Elinalva 
Augusto (nora de Iza); 13-Kaio Ribeiro (E. Sátiro); 14-Diác. 
João Bosco; 15-Mª José Alves; 15-Mª José Felipe (R. do Sol); 
15-Antônia Gabriel (E. Sátiro); 15-Manuela Gomes (E. Sátiro); 
17-Fábio Batista; 18-Joanne Daienne; 18-Dayse Evelyn; 18-
Francisco Pereira (E. Sátiro); 19-Cleytiane Martins (E. Sátiro); 
20-Maciel Santos; 20-Geysa Carla; 22-Lindalva Serafim; 23-
Marivalda Souza; 23-Josinaldo da Silva (Naldinho); 24-Cristina 
Rodrigues; 25-Jefte Jonny (E. Sátiro); 26-Joquebede Porfírio; 
28-Jairo da Costa (J. Américo); e 30-Ruanna A. Cavalcanti. 
 

 

 
 

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 48 
A beleza e os privilégios de Sião 

 

 1 - Grande é o Senhor e mui digno de 
louvor na cidade do nosso Deus, no seu 

monte santo. 2 - Formoso de sítio e 
alegria de toda a terra é o monte Sião 
sobre os lados do Norte, a cidade do 
grande Rei. 3 - Deus é conhecido nos 

seus palácios por um alto refúgio. 
4 - Porque eis que os reis se ajuntaram; 

eles passaram juntos. 5 - Viram-no e 
ficaram maravilhados; ficaram 

assombrados e se apressaram em fugir. 
6 - Tremor ali os tomou, e dores, como 
de parturiente. 7 - Tu quebras as naus 

de Társis com um vento oriental.  
8 - Como o ouvimos, assim o vimos na 

cidade do Senhor dos Exércitos, na 
cidade do nosso Deus. Deus a 

confirmará para sempre. (Selá) 
9 - Lembramo-nos, ó Deus, da tua 

benignidade no meio do teu templo.  
10 - Segundo é o teu nome, ó Deus, 

assim é o teu louvor, até aos confins da 
terra; a tua mão direita está cheia de 

justiça. 11 - Alegre-se o monte de Sião; 
alegrem-se as filhas de Judá por causa 

dos teus juízos. 
12 - Rodeai Sião; cercai-a; contai as suas 

torres; 13 - notai bem os seus 
antemuros; observai os seus palácios, 

para que tudo narreis à geração 
seguinte. 14 - Porque este Deus é o 

nosso Deus para sempre; ele será nosso 
guia até à morte. 

 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

 

 CRISTO NA BÍBLIA   (Pr. Eudes) 
 

2º PEDRO  -  O CRISTO QUE HÁ DE VIR 

Na sua primeira carta, Pedro enfatiza a obra redentora de 
Cristo Jesus, realizada na cruz do Calvário. Nessa obra, 
Cristo levou sobre si os pecados do seu povo, resgatando-o 
das garras do diabo e o colocando numa posição exaltada 
no que se refere à área espiritual. Aos cristãos dispersos no 
mundo de então, Pedro diz que eles eram o povo de Deus, 
geração eleita, sacerdócio real e nação santa, e povo de 
propriedade exclusiva de Deus. Na sua segunda carta Pedro 
combate os falsos mestres que negavam a segunda vinda 
do Senhor e a necessidade de se viver uma vida santa 
baseada nas Sagradas Escrituras. Esses homens estavam 
no meio da igreja minando a sua esperança no futuro 
escatológico do povo de Deus. Ao escrever essa carta, 
Pedro visava encorajar aos irmãos a perseverarem numa 
vida de santidade e de um contínuo crescimento em Cristo 
Jesus. A segunda carta de Pedro tem as seguintes 
características: 1) contém uma das declarações mais 
contundentes da inspiração das Escrituras; 2) contém 
informações escatológicas semelhantes à epístola de Judas, 
que demonstra que o autor de Judas aproveitou as 
informações da segunda carta de Pedro; 3) o capitulo três 
de 2ª Pedro é um dos grandes textos que tratam da segunda 
vinda de Cristo, inclusive do consequente fim do mundo; 4) 
Pedro cita Paulo como escritor inspirado por Deus. Falando 
sobre a segunda vinda do Senhor, Pedro revela o plano de 
Deus para a terra e o universo que habitamos quando trata 
do Dia do Senhor: “Virá, entretanto, como ladrão, o Dia do 
Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, 
e os elementos se desfarão abrasados; também a terra e as 
obras que nela existem serão atingidas”. 2 Pe 3.10.  Em 
seguida, ele exorta os crentes a se prepararem para esse 
grandioso evento, e diz a razão do por quê: “Visto que todas 
essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais 
como os que vivem em santo procedimento e piedade, 
esperando e apressando a vinda do Dia de Deus, por causa 
do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os 
elementos abrasados se derreterão.” 2 Pe 3.11,12. Depois, 
Pedro fala sobre novos céus e nova terra como 
consequência da renovação que Deus fará no universo, 
limpando-o da mancha do pecado. (2 Pe 3.13). 

NOTA DE FALECIMENTO: faleceu na terça-feira passada o 
senhor Adailton, esposo da irmã Alzenir e genitor de Isabel e 
Liliane. O sepultamento deu-se no mesmo dia no Cemitério 
do Cristo Redentor em João Pessoa. À família enlutada os 
nossos sentimentos cristãos. 
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO: os irmãos Diác. 
Francisco e Penha completaram, segunda-feira passada, 
vinte e seis anos de feliz união conjugal. Parabenizamos o 
ilustre casal por tão significativa data e desejamos a 
continuidade das bênçãos do Senhor sobre ele e família.  
CONGRESSO DE HOMENS DISTRITAL ALIANÇA: na 
próxima sexta-feira (24/11), a partir das 19.30h, estaremos 
hospedando o Congresso de Homens Congregacionais da 
1ª Distrital da ALIANÇA (Igrejas Congregacionais da Grande 
João Pessoa - João Pessoa, Cabedelo, Bayeux, Santa Rita 
e Itabaiana). Estará ministrando nesse Congresso o Pastor 
batista Renato Vargens, renomado conferencista em nosso 
País. A direção do culto será de responsabilidade do Pr. 
André Soares, diretor do Núcleo de Homens do 1º Distrito. 
CONFRATERNIZAÇÃO DAS AUXILIADORAS DO 1º 
DISTRITO DA ALIANÇA: também em nossa Igreja iremos 
hospedar uma reunião especial e a confraternização das 
auxiliadoras das Igrejas Congregacionais da Grande João 
Pessoa. Esse evento será na tarde do dia 25/11 (próximo 
sábado), a partir das 15h. 
ANIVERSÁRIO DO DEPARTAMENTO MOCIDADE: nos 
próximos sábado e domingo (25 e 26/11) teremos as 
festividades de aniversário do nosso Departamento de 
Jovens. No sábado pregará o Pastor Hamilton Medeiros e no 
domingo o Pastor Bartolomeu Lopes. Ainda no sábado 
teremos ministrando o louvor o Conjunto Ministério Vida, da 
Igreja Batista Jaguaribe. O tema escolhido pelos jovens é: 
Ainda existe uma Cruz, baseado em Fp 3.17-21. 
REUNIÃO DO CONSELHO ECLESIASTICO: no próximo dia 
30/11 (quinta-feira), a partir das 19.30h, teremos uma 
reunião do Conselho Eclesiástico da Igreja (Pastores, 
Presbíteros e um representante do Diaconato) para 
confecção das diretorias dos departamentos que não tem 
segmentos de pessoas envolvidos (DPAT, DERE, DCON, 
DBEN, SEMI) bem como para apreciar as diretorias 
escolhidas pelos departamentos que têm segmentos de 
pessoas envolvidas (DHEC, DAUC, DMOC, DINF, DLOV). 

VEM AÍ A CONFRATERNIZAÇÃO DO DHEC 

01/12/17 


