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             BOLETIM DOMINICAL – 24/09/17 

   Focando a Doutrina Cristã  -  Teontologia (IV)                                            

Os Atributos de Deus (I) 

Os atributos de Deus são as características distintivas do ser de 

Deus. Os atributos divinos se dividem em duas categorias, sendo 

uma chamada de Atributos Incomunicáveis ou Naturais e a outra 

de Atributos Comunicáveis ou Morais. Os Atributos Incomunicáveis 

São as perfeições divinas que não se encontram correspondência 

nas criaturas. São eles: Auto-existência de Deus (Deus existe por si 

mesmo, não depende de nada para existir) – “E disse Deus a 

Moisés: EU SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim dirás aos filhos de 

Israel: EU SOU me enviou a vós” Ex 3.14 (Veja ainda Is 43.14; Sl 

90.2;...);  Imutabilidade  (Deus é imutável, não está condicionado 

ao tempo) – “Porque eu, o SENHOR, não mudo; por isso vós, ó 

filhos de Jacó, não sois consumidos” Ml 3.6 (Veja ainda Tg 1.17; 

Hb 1.10-12;...); Infinitude (Tudo que pertence ao ser de Deus não 

tem limite) – “Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que 

os céus, e até o céu dos céus, não te poderiam conter, quanto 

menos esta casa que eu tenho edificado” 1 Rs 8.27 (Veja ainda 2 

Cr 2.6; 6.18;...); Onipotência (Deus tem todo o poder) – “SENDO, 

pois, Abrão da idade de noventa e nove anos, apareceu o SENHOR 

a Abrão, e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em 

minha presença e sê perfeito” Gn 17.1 (Veja ainda Ex 6.3; Jó 11.7; 

Mt 26.64; Ap 1.8; 11.17;...); Onisciência (Deus tem todo o 

conhecimento) – “E não há criatura alguma encoberta diante 

dele; antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos 

daquele com quem temos de tratar” Hb 4.13 (Veja ainda Sl 139.1-

4; Jó 34.21; Pv 15.3; Ap 1.14;...); Onipresença (Deus não é limitado 

pelo espaço, está presente em todos os lugares do seu domínio ao 

mesmo tempo) - “Para onde me irei do teu espírito, ou para onde 

fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer no inferno 

a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da 

alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me 

guiará e a tua destra me susterá. Se disser: Decerto que as trevas 

me encobrirão; então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda 

as trevas me encobrem de ti; mas a noite resplandece como o dia; 

as trevas e a luz são para ti a mesma coisa” Sl 139.7-12 (Veja 

ainda Mt 18.20; Jr 23.24; Sl 123.1; Is 57.15;...). 

                                                   Pr. Eudes Lopes Cavalcanti    
       
     

                                                        

            ESCALA DE OBREIROS (OUTUBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

01 – Pr. Walter; 08 – Pr. Formiga; 15 – Pr. Eudes;  
22 – Pr. Samuel; 29 – Preletor Convidado   

CULTO DEVOCIONAL 
01 – Isabel Cristina; 08 – Dc. Murilo;  

15 – Dc. Josias; 22 – Raquel; 29 – Claudeilsa 
                            MOCIDADE (SÁB) 

07 – Pr. Walter; 21 - Dc. Josias; 28 – Ev. Davi 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 
04 – Laércia; 11 – Adriana Félix;  

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

  (04,18) – Diác. Meireles; Diác. Bosco (11,25)  
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

01 – Dc. Bonifácio; 08 – Pr. Jedaías;  
15 – Pb. Emanuel; 22 – Pb. Silas; 29 – Pr. Waldemar   

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
01 – Pr. Formiga; 08 – Pb. Saul; 15 – Pb. Silas;  

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

 01 – Pr. Samuel; 08 - Pr. Walter; 15 – Pr. Waldemar; 
22 – Dc. Nivaldo; 29 – Dc. Francisco   
 ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

03 – Pr. Eudes; 10 - Pr. Formiga; 17 – Pr. Samuel;  
24 – Ev. Davi; 31 – Pr. Waldemar 

ESCALA DLOV 
01 – Conj. Coral/Conj. Getsêmani 

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: Euclides/Gentil; Ter – Fabiano 

 

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

 

  

 

 

  

 

 
  

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (SET/OUT) 
23 – Oficina Culinária; 23 – Avanço Missionário José Américo; 
23,24 – Aniversário cong. José Américo; 24 – Dia do Ancião; 
30 – Aniversário de Sophia. 01/10 – Dia do Pastor 
Congregacional (02); 07 – Aniversário do neto de Célia; 08 – 
Dia Nacional de Missões; 13,14 – Jubileu de Ouro da 
ALIANÇA (Ronaldão/JPA); 14 – Congrega Brink; 15 – 
Programação EBD DINF; 20 – Programação DLOV; 21 – 
Casamento Alcides/Cleonice; 21 – Avanço Missionário José 
Américo; 28,29 – Aniversário do DAUC; 29 – Dia da Reforma 
Protestante (31).     
                  ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO  
01-Claudeilsa Silva; 02-Ângela Maria; 02-Vanessa Brito; 03-
Mª Laura (neta/Célia); 03-Pb. Evandro José; 03-Fábio e 
Fabrício (filhos de Fabiano); 05-Dc. Euclides Félix; 06- Nícolas 
Duarte (filho/Laércia); 07-Isabel Maria; 09-Pr. Samuel 
Medeiros; 09-Everton da Silva Lima; 10-Naíde Maria; 11-
Cícera Aurélio (E. Sátiro); 14-Lindemberg Lima; 15-Elba Mª; 
17-Joelson Martins; 19-Giovanna Vasconcelos (neta/Zenaide); 
20 - Leandro Lima; 21-Darliana Monteiro; 22-Cleoneide 
Ferreira (E. Sátiro); 22-Joana Wanderlange; 23-Edneide 
Carvalho; 29 - Iraci Souza; 29 - Ciana de Fátima.  
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 

 

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 – SALMO 85  
 

 

Fundando-se nos livramentos passados,  
o povo de Deus pede o livramento  

das aflições presentes 
 

 1 - Abençoaste, Senhor, a tua terra; fizeste 
regressar os cativos de Jacó. 2 - Perdoaste a 

iniquidade do teu povo; cobriste todos os 
seus pecados. (Selá) 3 - Fizeste cessar toda 

a tua indignação; desviaste-te do ardor da tua 
ira. 

4 - Torna-nos a trazer, ó Deus da nossa 
salvação, e retira de sobre nós a tua ira.  

5 - Estarás para sempre irado contra nós? 
Estenderás a tua ira a todas as gerações?  
6 - Não tornarás a vivificar-nos, para que o 
teu povo se alegre em ti? 7 - Mostra-nos, 

Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a 
tua salvação. 8 - Escutarei o que Deus, o 

Senhor, disser; porque falará de paz ao seu 
povo e aos seus santos, contanto que não 

voltem à loucura. 9 - Certamente que a 
salvação está perto daqueles que o temem, 

para que a glória habite em nossa terra.  
10 - A misericórdia e a verdade se 

encontraram; a justiça e a paz se beijaram. 
11 - A verdade brotará da terra, e a justiça 

olhará desde os céus. 12 - Também o Senhor 
dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. 
13 - A justiça irá adiante dele, e ele nos fará 

andar no caminho aberto pelos seus passos. 
 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

 

 CRISTO NA BÍBLIA   (Pr. Eudes) 
  COLOSSENSES – CRISTO, A ESPERANÇA  DA GLÓRIA  

 Tudo indica que a Igreja de Colossos, cidade 
grega, próximo a Éfeso, foi fundada pelo 
ministério de longo alcance do apóstolo 
Paulo, que passou três anos em Éfeso, 
fazendo com que os habitantes da Ásia Menor 
tomassem conhecimento do Evangelho de 
Cristo (At 19.10; 20.31). Segundo os estudiosos 
bíblicos, Paulo nunca visitou aquela Igreja em 
suas viagens missionárias. Ele escreveu para  
os Colossenses a fim de combater uma heresia 
que grassava na Igreja, heresia essa que era 
cheia de sincretismo religioso, pois misturava 
ensinos bíblicos, tradições judaicas 
extrabíblicas e filosofias pagãs, que solapava 
a centralidade de Cristo. A carta também foi 
escrita com o propósito de realçar a pessoa e 
a obra de Cristo, e para revelar a verdadeira 
natureza da nova vida nEle. O Senhor Jesus 
nessa carta é retratado como a imagem do 
Deus Invisível, a plenitude da Deidade em 
forma corpórea, o Criador de todas as coisas, 
visíveis e invisíveis, e a cabeça da Igreja e a 
fonte suficiente da nossa Salvação. Quanto a 
“Cristo em vós, esperança da gloria” (1.27) esse 
tema trata da habitação de Cristo no cristão 
genuíno através da pessoa do Espirito Santo. 
Essa habitação de Cristo no cristão condiciona 
todo o seu viver e se evidencia numa conduta 
cristã sadia que glorifique a Deus dentro do 
lar, da Igreja e no mundo. Paulo faz um 
apelo a Igreja de Colossos que viva a vida 
cristã alicerçada na suficiência completa de 
Cristo, por ser esse o único meio para um 
progresso espiritual sadio, que redunde na 
glória de Deus bem como na expectativa de 
glória proveniente da habitação de Cristo na 
vida do crente, neste mundo e na eternidade. 

SEMANA DE ORAÇÃO (02 à 06/10): de amanhã até sexta-
feira teremos a nossa abençoada e abençoadora semana de 
oração. Os dirigentes e preletores serão os seguintes 
irmãos: Seg – Pb. Léo/Pr. Samuel; Ter – Pr. Eudes/Pr. 
Eudes; Qua – Adeilda/Laércia; Qui – Pr. Samuel/Marlene 
Soares; Sex – Pb. Valdenor/Iza Maria. Orai sem cessar. 
ANIVERSÁRIO CONG. DO JOSÉ AMÉRICO (23,24/09): 
Começaram ontem as festividades do aniversário da 
Congregação do José Américo. O tema do aniversário é: 
Uma Igreja que Agrada a Deus, baseado em Cl 1.10. Ontem 
pregou o Pastor Formiga e os Conjuntos Ebenézer e 
Getsêmani estiveram presentes louvando e bendizendo o 
nome do Senhor. Hoje pregará o Pb. Emanuel.  
CULTO E ALMOÇO: hoje pela manhã teremos um culto de 
gratidão a Deus pelas bênçãos derramadas sobre a vida da 
Igreja, durante os seus vinte anos de existência. O culto 
começará às 10h. Teremos a participação dos conjuntos 
Ebenézer e Getsêmani e a pregação ficará a cargo do 
Pastor Samuel Santos. A direção do culto é do Pastor da 
Igreja. O almoço é uma cortesia da Igreja.  
ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO: o casal Pr. Jedaías e 
Liliane completou no dia 18/09 dezoito anos (boda de 
turquesa) de feliz união conjugal. O casal Pb. Valdenor e 
Rosy também completou no dia 19/09 vinte e cinco anos de 
casados (boda de prata). Parabenizamos a esses ilustres 
casais por tão expressivas datas de casamento.  
NOTA DE GRATIDÃO: agradecemos a empresa Excellencia 
nas pessoas de seus sócios (Ramon, Tiago e Jairo) pela 
limpeza do piso da Igreja gratuitamente.  Jairo é filho de 
Josefa de Aquino, de saudosa memória, e Tiago, sobrinho. 
ANIVERSÁRIO DA IGREJA (16,17/09): Louvamos e 
bendizemos ao Senhor nosso Deus pelas festividades de 
aniversário de nossa igreja, realizadas nos dias acima. Tudo 
correu como esperado.  Deus em tudo abençoou o evento. 
Tivemos ótimas pregações sobre o tema Os Ofícios de 
Cristo e suas Implicações na vida da Igreja, ótimos 
momentos de louvor a Deus através de diversos grupos 
musicais. A nossa gratidão primeiramente a Deus, pois sem 
ele nada poderia ser feito, e depois aos preletores que 
bondosamente atenderam o convite da direção da Igreja. 
Agradecemos ainda a Coreografia da Igreja Peniel, a banda 
Cântico de Davi da 1ª IEC/JPA e aos conjuntos da Igreja 
local (Ebenézer, Getsêmani Coral Filhos do Rei, Bandinha 
da Igreja, e o grupo Ágape). A nossa gratidão ainda aos 
pastores que dirigiram os cultos de aniversário.  

 


