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                BOLETIM DOMINICAL – 01/07/18 
     

Focando a Doutrina Cristã 
 

                     Soteriologia (VII)  
                                 

Calvinismo x Arminianismo 

        João Calvino, um dos expoentes da reforma protestante 

em suas Institutas enfatizou a doutrina da predestinação, 

afirmando que o ser humano só pode usufruir da salvação 

eterna dispensada pelos méritos de Cristo se tiver sido 

predestinado para tal. “... e creram todos quantos haviam sido 
destinados para a vida eterna” At 13.48. Calvino ensinava que 

essa predestinação era baseada unicamente na livre graça de 

Deus, independente de qualquer ato ou fé previsto do pecador 

que viesse a torná-lo agradável a Deus. “Nele, digo, em quem 
também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, 
conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo 
o conselho da sua vontade” Ef 1.11. Ensinava Calvino ainda que 

o pecado inabilitou completamente o homem e por isso ele é 

totalmente incapaz de se aproximar de Deus se o Espírito Santo 

o não regenerar primeiro. “E continuou: Por isso vos disse que 
ninguém pode vir a mim, se pelo Pai lhe não for concedido” Jo 

6.65. “Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o 
trouxer...” Jo 6.44,45. 

       Jacob Arminius, teólogo holandês, discordando de Calvino, 

ensinava que o pecado não inabilitou o homem totalmente e 

sim que ele ainda conservava a faculdade de por si mesmo, 

independente da ação divina, de dá resposta ao evangelho de 

Cristo. Queria dizer Arminius que o homem colaborava com a 

sua salvação, pois, ele tinha o livre arbítrio de aceitar ou de 

rejeitar a obra redentora de Cristo. Afirmava ainda Arminius 

que a salvação uma vez recebida poderia ser perdida se o 

indivíduo não perseverasse na fé.  

      No Sínodo de Dort (Dordrecht), Holanda  (1618-1619), o 

arminianismo foi condenado como herético e os reformadores 

elaboraram os cinco pontos do calvinismo que tratam do 

assunto da salvação, o que veremos no próximo boletim. 

                                Eudes Lopes Cavalcanti                          

 
                                   

                                                        

ESCALA DE OBREIROS (JULHO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

01 – Pr. Eudes; 08 – Adorarte; 15 – Pr. Walter; 
22 – Pr. Waldemar; 29 – Miss. Liliane  

CULTO DEVOCIONAL 
01 – Laércia; 15 – Jaciara;  

22 – Dc. Bruno; 29 – Pb. José Diniz  
MOCIDADE (SÁB) 

14 – Miss. Liliane; 21 – Pr. Walter;  
28 – Pr. Jedaías 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 

04 - Dc. Marconi; 11 - Maria José; 
18 – Laércia; 25 – Pb. José Diniz 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
04,18 - Dc. Meireles; 11,25 – Dc. Bosco 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
 01 – Pr. Jedaías; 08 – Pb. Silas; 15 – Pb. 

Emanuel; 22 – Dc. Josias; 29 – Pr. Jedaías  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

  01 – Pr. Waldemar; 08 – Pb. Saul;  
15 – Pb. Silas; 22 – Esdras; 29 – Pb. Saul   

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

  01 – Pb. Silas; 08 – Dc. Francisco;  
15 – Pr. Waldemar; 22 – Pb. Carlos; 

29 – Pb. Emanuel  
CONG. MANAÍRA 
01; 08; 15; 22; 29 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
                           03,10,17,24,31 - Pr. Eudes 

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL 
  07 – Pr. Walter; 14 – Pr. Waldemar; 

21 – Dc. Josias; 28 – Ev. Davi  

ESCALA DLOV (SEDE) 
 01 – Ebenézer/Getsemani; 08 – Coral/Ágape;  

15 – Bandinha/Getsêmani;  
22–Ebenezer/Getsêmani; 29–Ágape/Teatro  

ESCALA (CPADFM) - solista/instrumentista 
07 – Raquel/Josias; 14 – Pablo/Wamberto; 

28 - Murilo/Davi   

  

 

 

  

 

 
  

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUL/AGO) 
06 a 08/07 – 2º ADORARTE; 14 – Aniv. Círculo de Oração 
Rota do Sol; 15 - Palestra para Casais; 13-15 – EBF; 15 – Dia 
da Mulher Congregacional; 21 – Intercâmbio DHEC; 21 – 
Encontro Oficiais ALIANÇA; 28 – Intercâmbio DAUC; 29 – 
Aniv. Coral. 04/08 – Encontro lideranças da Igreja; 08 – Aniv. 
Círculo de Oração; 11 – Dia do Ancião; 12; Dia dos Pais; 18 – 
Avanço Missionário Rota do Sol; 18,19 – Aniv. Cong. Rota do 
Sol; 19 – Dia do Congregacionalismo; 19 - Dia da Escola 
Dominical; 25 – Aniv. da ALIANÇA; 26 – Aniv. do Pastorado. 

              ANIVERSARIANTES DE JULHO 
02-Raphael Emmanuel; 05- Mª Aparecida de Souza; 11-Mayra 
Dias; 13-Lindalva Araújo; 13- Laélia Joyce; 15-Walison 
Gomes; 15-Kauã Ribeiro (E. Sátiro); 15-Misael Firmino; 19- 
Moisés da Silva; 20-Mª de Lourdes (E. Sátiro); 20-Emilia 
Lopes; 20-Arthur Barcelos; 21-Mirella Eduarda; 22-Ana 
Claudia Cavalcanti; 23-Tarso Vasconcelos; 24-Telma 
Fernandes; 27-Christyanne Gomes; 29-Felipe José; 30-Alyne 
Alcântara; 30-Josefa Porfírio; 30-Célia Farias. 

 
 

 
 
 

NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA (06/07) COMEÇA O 2º 
ADORARTE. PROGRAMAÇÃO ESPECIAL. NÃO PERCAM! 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite: Bruno/Demétryo; Ter – Fabiano 

 

ORANDO PELAS FAMÍLIAS 
Coloquemos diante do altar do Senhor, nesta semana, a 

família do Dc. Bruno (Bruno e Stefanie)  
“Orai uns pelos outros para que sareis”. 

 

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 96 
 

Convite a toda a terra para louvar 

             a temer ao Senhor 
1. Cantai ao Senhor um cântico novo, 

cantai ao Senhor, todos os moradores 

da terra. 2. Cantai ao Senhor, bendizei 

o seu nome; anunciai a sua salvação 

de dia em dia. 3. Anunciai entre as 

nações a sua glória; entre todos os 

povos, as suas maravilhas. 4. Porque 

grande é o Senhor e digno de louvor, 

mais tremendo do que todos os 
deuses. 5. Porque todos os deuses dos 

povos são coisas vãs; mas o Senhor 

fez os céus. 6. Glória e majestade 

estão ante a sua face; força e 

formosura, no seu santuário. 

7. Dai ao Senhor, ó famílias dos 

povos, dai ao Senhor glória e força.  

8. Dai ao Senhor a glória devida ao 

seu nome; trazei oferendas e entrai 

nos seus átrios. 9. Adorai ao Senhor 

na beleza da santidade; tremei diante 

dele todos os moradores da terra. 
10. Dizei entre as nações: O Senhor 

reina! O mundo também se firmará 

para que se não abale. Ele julgará os 

povos com retidão. 11. Alegrem-se os 

céus, e regozije-se a terra: brame o 

mar e a sua plenitude. 12. Alegre-se o 

campo com tudo o que há nele; então, 

se regozijarão todas as árvores do 

bosque, 13. ante a face do Senhor, 

porque vem, porque vem a julgar a 

terra; julgará o mundo com justiça e 

os povos, com a sua verdade. 

 

CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA 
 

Das boas obras 
XI 

Cremos e confessamos que as verdadeiras boas obras são 

apenas aquelas que Deus ordenou em Sua santa Palavra¹, 

e não aquelas que, sem a autorização dela, são 

inventadas por homens movidos por um zelo cego ou por 

alguma pretensão de boas intenções². 1. Mq. 6.8;  Hb. 
13.21. 2. 1Sm 15.22; Mt.15.8-9; Rm. 10.2; Cl.2.16-17, 20-23. 

II 

Essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos 

de Deus³, são os frutos e evidências de uma fé viva e 

verdadeira; por elas os crentes manifestam sua gratidão4, 

fortalecem sua certeza5, edificam seus   irmãos6, adornam 

a profissão do Evangelho7, fecham a boca dos 

adversários8    e glorificam a Deus⁹, de quem são feitura, 

criados em Cristo Jesus para isso  mesmo10, a fim de que, 

tendo seu fruto para a santidade, e no final a vida  

eterna¹¹.   3. Tg. 2.18,22. 4. Sl. 116.12,13. 5. 2Pe. 1.5-10; 1Jo. 
2.3,5. 6. 2Co. 9.2. 7. Mt. 5.16. 8. 1Tm. 6.1; Tt. 2.5,9,12; 1Pe. 
2.12,15. 9. Jo. 15.8; Fp. 1.9-11; 10. Ef. 2.10; 11. Rm. 6.22. 

III 

A capacidade de realizar boas obras de modo algum 

emana dos crentes, mas inteiramente do Espírito de 

Cristo¹². E para que possam ser  efetivamente capacitados 

para isso, além das graças que já receberam, é 

indispensável que haja uma real influência do Espírito 

Santo a operar neles tanto o querer quanto o realizar, 

segundo a sua boa vontade¹³; contudo, não devem, por 

isso, tornarem-se negligentes como se não tivessem a 

obrigação de realizar qualquer dever senão pelo impulso 

especial do Espírito; ao contrário, devem ser diligentes 

em reavivar a graça de Deus que está neles14.                 
12. Jo. 15. 1-5; Gl. 5.22-23; Ef. 3. 16.  13. 2Co. 3.5; Fl. 2.13. 
14. Fl. 2.12; Hb. 6.11-12.  

IV 

Os que alcançam, pela sua obediência, a maior perfeição 

possível nesta vida estão longe de exceder as suas 

obrigações e fazer mais do que Deus requer, e são 

deficientes em muitos dos deveres que são obrigados a 

fazer15.          15. Lc. 17.10; Gl. 5. 17.  
 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

CEIA DO SENHOR: hoje à noite em culto solene 
iremos celebrar a Ceia do Senhor. Lembrando aos 
irmãos que a Ceia do Senhor é o símbolo memorial 
da morte redentora do Senhor Jesus Cristo. “Fazei 
isto em memória de mim”. Assim sendo, subamos a 
casa do Senhor para juntos adorarmos a Deus e 
participarmos com gratidão dessa que é a mais 
importante celebração da Igreja. 
SEMANA DE ORAÇÃO (02 a 06): 
dirigentes/preletores: Seg – Pb. Diniz/Pb. Silas; Ter – 
Pr. Eudes/Pr. Eudes; Qua – Adeilda/Dc. Marconi; 
Qui – Adriana/Dc. Fabiano; Sex – Pb. Evandro/Pr. 
Waldemar. “Orai sem cessar”. 
EVENTO DO DLOV: de sexta a domingo próximo, 
teremos o ADORARTE, que é um evento voltado 
para a área de louvor da igreja. Como é algo de 
interesse de todos, pois o louvor é uma parte 
integrante do culto protestante, convidamos aos 
irmãos para participarem dele. As reuniões serão 
recheadas de momentos de celebração, preleção 
bíblica, oficinas, etc. O tema do evento é: Louvor, 
adoração e artes. É grátis a participação. 
FEIJOADA: no próximo domingo teremos uma 
feijoada nas instalações de nossa Igreja. Essa 
feijoada faz parte do evento ADORARTE, 
coordenado pelo Departamento de Louvor de 
nossa Igreja, e será logo após o culto da manhã. A 
taxa de participação por pessoa nesse evento é de 
R$ 10,00. Aproveitemos para almoçar juntos no 
próximo domingo aqui em nossa Igreja. Traga 
também a sua família para esse congraçamento.   
ENCONTRO OFICIAIS ALIANÇA (21/07): no 
sábado dia 21/07 ocorrerá no Acampamento 
Canaã, Conde/PB, o encontro de oficiais 
(Presbíteros e Diáconos) e esposas. Esse encontro faz 
parte da programação anual do 1º Distrito da 1ª 
Região da nossa Denominação, que engloba as 
Igrejas Congregacionais da grande João Pessoa 
(João Pessoa, Bayeux e Santa Rita) e de Itabaiana. 
O evento se presta a um compartilhamento de 
informações bíblicas e troca de experiências desses 
importantes ofícios dentro das Igrejas 
Congregacionais. A taxa individual é de R$ 30,00 e 
a do casal R$ 50,00.  


