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             BOLETIM DOMINICAL – 26/11/17 

Focando a Doutrina Cristã 

Hamartiologia 
 

Hamartiologia é uma palavra de origem grega (hamartia = 
pecado; logia = estudo), e significa a parte da Teologia 
Sistemática que estuda a doutrina do pecado. 
Conceitos de Pecado: a) Pecado é qualquer falta de 
conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa 
lei; b) Pecado é tudo aquilo que pensamos, falamos e 
praticamos que não esteja de acordo com a lei moral de 
Deus; c) Pecado é qualquer falta de conformidade, ativa 
ou passiva, com a lei moral de Deus. Isso pode ser uma 
questão de ato, de pensamento ou de disposição; d) 
Pecado é errar o alvo. 
A Origem do Pecado: a) No Céu - O pecado teve origem 
no Céu, entre os anjos de Deus, quando Lúcifer, o 
querubim ungido, rebelou-se contra o Criador, sendo 
expulso do Céu juntamente com um terço dos anjos que o 
seguiram – “E viu-se outro sinal no céu; e eis que era um 
grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez 
chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas. E a sua 
cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e 
lançou-as sobre a terra; e o dragão parou diante da mulher 
que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe 
tragasse o filho” Ap 12.3,4 (Veja ainda Is 14.12-17; Ez 
28.11-19; Lc 10.18; Ap 12.9); b) Na Terra - O pecado 
surgiu na terra quando os nossos primeiros pais, Adão e 
Eva, desobedeceram à ordem dada por Deus e comeram, 
por instigação do Diabo, do fruto da árvore do 
conhecimento do bem e do mal -  “E viu a mulher que 
aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos 
olhos, e árvore desejável para dar entendimento; tomou do 
seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele 
comeu com ela” Gn 3.6 (Veja ainda Gn 2.16,17; 3.1-6,17; 
 2 Co 11.3).                              Pr. Eudes Lopes Cavalcanti    
       

                                                        

           ESCALA DE OBREIROS (DEZEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

03 – Pr. Eudes; 10 – Pr. Walter; 17 – Dc. Josias  
24 – Pr. Samuel; 31 – Pr. Eudes   

CULTO DEVOCIONAL 
03 – Fabinho; 10 – Marlene Soares;  

24 – Isabel Cristina; 31 – Jaciara   
                            MOCIDADE (SÁB) 

02 – Pr. Walter; 09 – Dc. Josias; 
16 – Ev. Davi; 23 – Pb. Emanuel; 30 – Pr. Samuel 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
06 – Laércia; 13 - Claudeilsa;  

20 – Marlene Soares; 27 – Adriana Felix 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

 Diác. Meireles (06,20); Diác. Bosco (13,27)  
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

03 – Pb. Silas; 10 – Pb. Emanuel;  
17 – Pr. Walter; 24 – Pr. Jedaías  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
03 – Pr. Walter; 10 – Pb. Saul; 17 - Pb. Emanuel;  

24 – Pb. Silas; 31 – Pr. Waldemar   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

03 – Pr. Samuel; 10 – Dc. Nivaldo;  
17 – Pb. Saul; 24 – Pr. Waldemar  

 ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
05 – Pb. Arimatéia; 12 – Pb. Arimatéia;  

19 – Pr. Eudes; 26 – Pr. Walter 
ESCALA DLOV 

03 – Conjunto Coral/Getsêmani 
10 – Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 
17 – Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 

24 – Conjunto Coral/Getsêmani 
31 – Conj. Ágape Kids + Oportunidades 

ESCALA DE DIÁCONOS  
Hoje à noite: Euclides/Demétrio; Ter – Fabiano 

 “Servi ao Senhor com alegria” 
 

  

 

 

  

 

 
  

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 
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; 10 
– Dia da Bíblia; 10 - Almoço Confraternização; 15 – 
Culto casa irmã Antônia; 16 – Chá da Tarde – 
Confraternização DAUC; 17 – Posse diretorias 2018;  
23 – Culto 1º Grupamento Engenharia 17.30h 
(Ebenézer); 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. 

 

 
 

AGENDA DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS DA IGREJA 

30/11 - REUNIÃO DO CONSELHO ECLESIÁSTICO 

08/12 – CONFECÇÃO CALENDÁRIO DE EVENTOS 

10/12 – ASSEMBLEIA DA IGREJA 

 

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 21 
 

Davi louva a Deus pela vitória 
 1 - O  rei se alegra em tua força, Senhor; e na tua 

salvação grandemente se regozija.  
2 - Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não 
desatendeste as súplicas dos seus lábios. (Selá)  

3 - Pois o provês das bênçãos de bondade; pões na 
sua cabeça uma coroa de ouro fino.  

4 - Vida te pediu, e lha deste, mesmo longura de dias 
para sempre e eternamente.  

5 - Grande é a sua glória pela tua salvação; de honra 
e de majestade o revestiste.  

6 - Pois o abençoaste para sempre; tu o enches de 
gozo com a tua face. 7 - Porque o rei confia no Senhor 

e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. 
8 - A tua mão alcançará todos os teus inimigos; a tua 
mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. 9 - 

Tu os farás como um forno aceso quando te 
manifestares; o Senhor os devorará na sua 

indignação, e o fogo os consumirá.  
10 - Seu fruto destruirás da terra e a sua 

descendência, dentre os filhos dos homens.  
11 - Porque intentaram o mal contra ti; maquinaram 

um ardil, mas não prevalecerão.  
12 - Portanto, tu lhes farás voltar as costas; e com 
tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao 

rosto. 
13 - Exalta-te, Senhor, na tua força; então, 

cantaremos e louvaremos o teu poder. 
#########  

PALESTRA SOBRE O CATOLICISMO: nas duas primeiras 

terças-feiras de dezembro (dias 05 e 12), logo após o 

período inicial de oração (19.30h às 20h), teremos uma 

palestra sobre o Catolicismo, que será ministrada pelo 

Doutor José de Arimatéia Menezes, Presbítero da CEC em 

Manaíra. O Presbítero Arimatéia é escritor, com diversos 

títulos publicados sobre temas cristãos, dentre eles um 

livro que fala sobre a história de Maria mãe de Jesus, que 

os católicos têm como rainha do Céu.  

 

 CRISTO NA BÍBLIA   (Pr. Eudes) 
 

1ª, 2ª, 3ª JOÃO -  O CRISTO QUE VEIO EM CARNE 

O apóstolo João escreveu cinco livros canônicos (O 
Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª João, e Apocalipse). No 
Evangelho, João enfatiza Cristo como o Filho Unigênito de 
Deus. No Apocalipse, O Primeiro e o Ultimo, o Alfa e o 
Ômega, e nas suas epístolas João enfatiza Cristo como o 
Deus encarnado. João escreveu 1ª João para combater uma 
heresia que grassava na Igreja da época sobre a pessoa de 
Cristo, que ensinava que Jesus não viera em carne. Na sua 
2ª carta João adverte a Igreja sobre os falsos mestres que 
perambulavam pelas Igrejas na época, ensinando falsas 
doutrinas. Em 3ª João, o autor sacro adverte a Igreja sobre 
uma liderança autocrática que presidia uma das Igrejas 
locais da época, que estava sob a supervisão apostólica. O 
Gnosticismo que João combatia era a mais perigosa heresia 
que rondava a vida das Igrejas da época, e ensinava que a 
salvação não era pela graça divina mediante a fé em Cristo, 
e sim através dum conhecimento profundo oriundo de um 
sincretismo que misturava doutrinas cristãs, paganismo e 
filosofia grega. Era uma religião esotérica. Em relação à 
pessoa de Cristo, o Gnosticismo ensinava que Ele não tinha 
um corpo físico, real, e sim uma aparência de corpo, ou seja, 
Cristo não era humano e não era o Deus que encarnara. 
“Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os 
espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se 
têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de 
Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em 
carne é de Deus; e todo espírito que não confessa que 
Jesus Cristo veio em carne não é de Deus; mas este é o 
espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis 
que está já no mundo” 1 Jo 4.1-3. João ainda combate com 
o seu Evangelho e com a sua primeira carta, cuja ênfase é 
na deidade de Cristo, aquele ensinamento gnóstico que dizia 
que Jesus não era Deus e sim um deus: “Nisto conhecemos 
que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu 
Espírito, e vimos, e testificamos que o Pai enviou seu Filho 
para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus 
é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus”. 1 Jo 4.13-
15. (Veja ainda Jo 20.31). João ainda apresenta a Cristo 
como paradigma e modelo a ser imitado. “Aquele que diz 
estar nele, também deve andar como ele andou” 1 Jo 2.6.  

ANIVERSÁRIO DEPARTAMENTO MOCIDADE: 
começaram ontem as festividades de aniversário do nosso 
Departamento de Jovens. No culto de ontem pregou o  
Pastor Mano, e no da noite de hoje pregará o  Pastor 
Bartolomeu Lopes. O tema escolhido pelos jovens é: Ainda 
existe uma Cruz, baseado em Fp 3.17-21. 
REUNIÃO CONSELHO ECLESIASTICO: na próxima quinta-
feira, dia 30/11, 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 têm segmentos de pessoas 
envolvidas (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). 
REUNIÃO CONFECÇÃO CALENDÁRIO EVENTOS: no 
próximo dia 08/12 (sexta-feira), a partir das 19.30h, teremos 
a reunião para confecção do calendário de eventos da Igreja 
para 2018. Nesse calendário constarão os eventos dos 
departamentos da Igreja, que envolvam a participação de 
toda a nossa comunidade, bem como aquelas atividades 
significativas que necessitem de um dia especial para isso. 
Assim sendo, urge que as novas diretorias façam, antes 
dessa reunião, os seus calendários setoriais para serem 
harmonizados uns com os outros. Dessa reunião devem 
participar todos os diretores e vices dos departamentos 
eleitos para 2018 e o Pr. Eudes. O Pastor da Igreja nomeia o 
Diác. Marçal para secretariar a reunião. 
ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO: A diretoria do DAUC 
em concordância com o pastor da Igreja decidiu, devido à 
dificuldade de harmonizar os eventos previstos para 
dezembro e disponibilidade de data, fazer um almoço de 
confraternização ao invés de um jantar. Assim sendo, o dia 
combinado foi 10 de dezembro (domingo). Teremos uma 
breve assembleia para homologação das diretorias para 
2018 e um culto de gratidão ao Senhor no horário das 
09.30h às 11.45h, seguido do almoço de fraternização. 
Maiores informações serão dadas no próximo boletim. 
NOTA DE GRATIDÃO: agradecemos a Naldinho pelo reparo 
do púlpito de madeira que serve para as atividades da Igreja 
nas reuniões menores, que tinha sido danificado numa 
queda. Naldinho, que é um excelente profissional em 
trabalhar com madeira, tem nos ajudado nessa área, 
inclusive o púlpito que ele recuperou foi uma doação sua. 
Queira Deus retribuir ao seu servo pelo serviço prestado. 
   


