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       BOLETIM DOMINICAL – 26/08/18 
  

      Focando a Doutrina Cristã 
 

Pneumatologia 
 

A Personalidade do Espírito Santo 
                                    (Cont.) 
· Nome próprio lhe é atribuído – “E a terra era 
sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do 
abismo; e o Espírito de Deus se movia sobre a face 
das águas” Gn 1.2 (Veja ainda Ef 1.13; 4.30; Rm 
8.14;...). 
· Pronomes pessoais o identificam – “O Espírito de 
verdade, que o mundo não pode receber, porque 
não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, 
porque habita convosco, e estará em vós” Jo 14.17. 
(Veja ainda Jo 15.26; 16.7,8,13,14). 
· Associação com as outras pessoas da Trindade – 
“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo” Mt 28.19 (Veja ainda 2 Co 13.13). 
· Associação com os seres humanos – “Na verdade 
pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos 
impor mais encargo algum, senão estas coisas 
necessárias” At 15.28 (Veja ainda At 13.2,4; 16.6,7). 
· Características Pessoais lhes são atribuídas - 
Inteligência – “Mas Deus no-las revelou pelo seu 
Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, 
ainda as profundezas de Deus” 1 Co 2.10 (Veja 
ainda Is 40.13; Rm 8.27 ); Vontade – “Mas um só e 
o mesmo Espírito opera todas estas coisas, 
repartindo particularmente a cada um como 
quer” 1 Co 12.11 (Veja ainda At 13.2; 16.6,7); e 
Emoções – “E não entristeçais o Espírito Santo de 
Deus, no qual estais selados para o dia da 
redenção” Ef 4.30 (Veja ainda Is 63.10 ). 
 (Cont.)                      Pr. Eudes Lopes Cavalcanti                          

 
                                   

                                                        

ESCALA DE OBREIROS (SETEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

02 – Pr. Eudes; 09 – Pr. Walter;  
16 – Pr. Alcemir; 23 – Pr. Jedaías; 30 – Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 

         09 – Stefanie; 23 – Esdras; 30 - Laércia 
 MOCIDADE (SÁB) 

01 – Dc. Josias; 08 – Liliane;  
22 – Pr. Walter; 29 – Ev. Davi 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 

05 – Laércia; 12 - Pb. Diniz;  
19 - Dc. Euclides; 26 – Dc. Marconi  

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
05,19 – Dc. Bosco; 12,26 - Meireles 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

02 – Pr. Jedaías; 09 – Dc. Bonifácio;  
23 – Pb. Silas; 30 – Pr. Waldemar 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

02 – Pr. Walter; 09 – Esdras;  
23 – Pb. Saul; 30 – Pb. Emanuel 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

02 – Pr. Waldemar; 09 – Pb. Carlos;  
23 – Dc. Francisco; 30 – Pb. Silas 

CONG. MANAÍRA -  02,09,16,23,30 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

                       04,11,18,25 - Pr. Eudes 

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL 
01–Dc. Josias; 08–Pb. Emanuel; 15–Pr. Walter; 

22 - Pr. Jedaías; 29 – Pr. Waldemar  
ESCALA DLOV (SEDE) 

02 – Coral/Getsêmani; 09 – Ágape/Getsêmani 
15 Teatro/Ebenézer/Getsêmani 

16 (M) – Bandinha/Conjunto Cântico de Davi 
16 (N) – Coral/Ágape/Getsêmani  

23 – Bandinha/Getsêmani;  
30 – Ebenézer/Getsêmani 

ESCALA (CPADFM)  

solista/instrumentista 
01 – Murilo/Josias; 15 – Raquel/Davi;  

29 – Pablo/Wamberto 
 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (AGO/SET) 
25 – Aniversário da ALIANÇA; 26 – Aniversário do 
Pastorado. 02/09 – Dia do Seminarista; 02 – Programação 
do DERE; 15,16 – Aniversário da Igreja; 22 – Oficina 
Culinária; 22 – Avanço Missionário Cong. José Américo; 
22,23 – Aniversário Cong. José Américo; 23 – Aniversário 
Dpto. Homens; 28-30 – Acampamento. Homens 1ª Dist. 
ALIANÇA; 29 – Intercâmbio UAC`s Distritais da ALIANÇA. 
               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; 10-Naíde Maria; 10-Mayana Burity; 
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; e 29-Iraci Souza. 
 
 

 
 
 

 
ORANDO PELAS FAMÍLIAS 

 

Coloquemos diante do altar do Senhor, nesta semana, a 
família do Dc. José Bruno (Dc. Bruno e Stefanie) 

“Orai uns pelos outros para que sareis”.  
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite: Marçal/Gentil 
Terça-feira: Bruno 

 

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 – Sl 119.17-32 

       A excelência da lei do Senhor e a 
       felicidade daquele que a observa 
                             Guímel 
17 - Faze bem ao teu servo, para que viva 

e observe a tua palavra. 18 - Desvenda os 

meus olhos, para que veja as maravilhas 

da tua lei. 19 - Sou peregrino na terra; 
não escondas de mim os teus 

mandamentos. 20 - A minha alma está 

quebrantada de desejar os teus juízos em 

todo o tempo. 21 - Tu repreendeste 

asperamente os soberbos, amaldiçoados, 

que se desviam dos teus mandamentos. 

22 - Tira de sobre mim o opróbrio e o 
desprezo, pois guardei os teus 

testemunhos. 23 - Enquanto os príncipes 

se conluiavam e falavam contra mim, o 

teu servo meditava nos teus estatutos.  

24 - Também os teus testemunhos são o 

meu prazer e os meus conselheiros. 
                            Dálete 

25 - A minha alma está pegada ao pó; 

vivifica-me segundo a tua palavra.  

26 - Meus caminhos te descrevi, e tu me 

ouviste; ensina-me os teus estatutos.  

27 - Faze-me entender o caminho dos 
teus preceitos; assim, falarei das tuas 

maravilhas. 28 - A minha alma consome-

se de tristeza; fortalece-me segundo a 

tua palavra. 29 - Desvia de mim o 

caminho da falsidade e concede-me 

piedosamente a tua lei. 30 - Escolhi o 

caminho da verdade; propus-me seguir os 
teus juízos. 31 - Apego-me aos teus 

testemunhos; ó Senhor, não me 

confundas. 32 - Correrei pelo caminho 

dos teus mandamentos, quando dilatares 

o meu coração. 

                                     (Cont.) 
(Guímel, Dálete = letras do alfabeto hebraico) 

O salmo 119 é um acróstico. 

 

                 O Pastorado    (Pr. Eudes) 
        A Igreja, tanto na sua expressão Universal como na sua 

expressão Local, é uma instituição divina, sendo Jesus o 

supremo Pastor da mesma (Jo 10.11; 1 Pe 5.4). 

    O Senhor constituiu dentro da Igreja local o ofício de Pastor, 

para tomar conta dela. “E Ele deu uns como apóstolos, e outros 
como profetas, e outros evangelistas, e outros como pastores e 

mestres” Ef 4.11. Extrai-se desse texto, que o Pastor é uma 

dádiva de Deus a Igreja, visando apascentá-la. Para isso 

pressupõe-se uma chamada divina para esse oficio e traz como 

consequência uma benção de Deus para o ministério pastoral. A 

Bíblia estabelece o perfil para o ministério pastoral nas cartas 

de Paulo a Timóteo (1 Tm 3.1-7) e a Tito (Tt 1.5-9). Esse ofício é 

reconhecido pela Igreja, que apresenta o candidato para a 

ordenação junto à associação de Igrejas a que ela é filiada, no 

nosso caso, a ALIANÇA. Uma vez ordenado, o Pastor recebe 

autoridade divina para exercer o seu ministério de acordo com 

os dons naturais e espirituais concedidos por Deus a ele. 

      Em nossa Denominação, os pastores, para exercerem o seu 

ministério, precisam ser escolhidos pela Igreja, numa eleição 

democrática de membros. Uma vez eleito pela mesma e 

empossado no pastorado, entende-se que a vontade de Deus 

(permissiva ou diretiva) foi estabelecida através da decisão da 

Igreja. 

     O Senhor ordenou que a Igreja sustentasse o seu Pastor, que 

disponibilizasse as coisas necessárias para que as necessidades 

materiais dele e de sua família fossem supridas. “Assim ordenou 
também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do 
evangelho” 1 Co 9.14. “e o que é instruído na palavra reparta de 
todos os seus bens com aquele que o instrui” Gl 6.6. (1 Tm 5.17,18)  

     Se por um lado Deus ordenou que o Pastor fosse um 

exemplo para o seu rebanho (Hb 13.7; 1 Pe 5.3),  também 

ordenou que as ovelhas obedecessem às orientações do mesmo, 

no cotidiano do seu ministério. “Obedecei a vossos pastores e 
sujeitai-vos a eles; porque velam por vossas almas, como aqueles 
que hão de dar conta delas; para que o façam com alegria, e não 
gemendo, porque isso não vos seria útil” Hb 13.17. (1 Ts 5.12,13). 

    Para ajudar o Pastor, Deus deu a Igreja duas outras 

categorias de oficiais, que são os Presbíteros e os Diáconos. 

Esses ofícios dentro da Igreja local devem fortalecer as mãos do 

Pastor e ajudá-lo a gerir as coisas da Igreja, os primeiros na 

área espiritual e os outros nas suas temporalidades.       

    Pela vontade de Deus fui, há quatorze anos, eleito e 

empossado na III IEC/JPA como Pastor Titular. Apesar de 

minhas fraquezas e limitações tenho procurado cumprir o meu 

ministério com fidelidade, visando sempre o bem da Igreja, e 

procurando em tudo promover a glória de Deus.        
                                                        Soli Deo Gloria 

RECEPÇÃO DE MEMBROS: na assembleia 
realizada domingo passado, tivemos dentre outras 
coisas, a recepção de oito novos membros, aceitos 
por jurisdição. São eles: Luiza dos Santos Carvalho 
Caetano, Altino Camilo de Souza Neto, Silvânia 
Camilo de Souza Lima, Ana Cristina, John 
Alisson da Silva Bonifácio, Davi da Silva e 
Mayana Adara Burity de Oliveira e Jeniffer, 
filha do Dc. Gentil. Damos as boas vindas a esses 
amados irmãos à membrezia de nossa Igreja. Que 
Deus os abençoe grandemente no convívio conosco. 
ANIVERSÁRIO DO PASTORADO: hoje à noite 
iremos oferecer um culto de gratidão a Deus pelo 
14º ano de pastorado (21/08/2004) do Rev. Eudes 
Lopes Cavalcanti a frente do ministério da III Igreja 
Evangélica Congregacional de João Pessoa.    
NOTA DE FALECIMENTO: faleceu na segunda-
feira, com a idade de 79 anos, em João Pessoa, a 
irmã Osair Gomes Dantas, genitora do Presb. 
Emerson Gomes membro de nossa Igreja, que serve 
ao Senhor na IC em Manaíra. O sepultamento deu-
se no mesmo dia em nossa Capital. À família 
enlutada os nossos sentimentos cristãos. 
ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA: ontem, na capela 
do Betel Brasileiro, deu-se a comemoração do 
aniversário de 51 anos de nossa Denominação num 
culto oferecido a Deus, que contou com a 
participação das Igrejas Congregacionais 
representadas por pastores, oficiais e membros. 
ANIVERSÁRIO DA IGREJA: nos dias 15 e 16 de 
setembro iremos realizar as festividades de 
aniversário de 21 anos de organização de nossa 
Igreja. O tema escolhido pela direção da Igreja foi 
“A Graça de Deus Manifestada”, baseado em Tt 
2.11-13. Teremos três cultos, sendo um no sábado, a 
partir das 19.30h, outro no domingo pela manhã, a 
partir das 09h, e ainda outro à noite, a partir das 
18h. Os preletores, respectivamente, serão os 
pastores Carlos Kleber (presbiteriano), Carlos 
Formiga e Alcemir Dantas, ambos congregacionais. 
No domingo pela manhã, logo após o culto, 
teremos um almoço oferecido pela manhã aos 
membros e congregados da Igreja. O Diácono José 
Gentil é o coordenador do almoço. Prestigiem! 
 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 


