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             BOLETIM DOMINICAL – 01/10/17 

   Focando a Doutrina Cristã  -  Teontologia (IV)                                            

Os Atributos de Deus (II) 

Dando continuidade ao estudo dos atributos de Deus, neste 

artigo vamos tratar dos Atributos Morais ou Comunicáveis de 
Deus. Lembrando que Os atributos de Deus são as 

características distintivas do Seu ser. Vimos no artigo anterior 

que os atributos divinos se dividem em duas categorias, sendo 
uma chamada de Atributos Incomunicáveis ou Naturais e a 

outra de Atributos Comunicáveis ou Morais, e tratamos nele 

sobre os Atributos Incomunicáveis, e nesse artigo iremos tratar 
sobre os Atributos Comunicáveis ou Morais de Deus, que são 

aqueles atributos de que Ele é possuidor em plenitude, mas, 
que compartilhou dos mesmos, em certa medida, com as suas 

criaturas morais. Vejamos a seguir quais são esses atributos: A 

Santidade  - Deus é santo em plenitude, perfeito em santidade, 
nele não existe nenhum mal. “Tu és tão puro de olhos, que 

não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por 

que olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas 
quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele?” 

Hc 1.13 (Veja ainda Lv 19.2; Is 6.3; 1 Pe 1.15,16; Ap 4.8;...); O 

Amor – Deus é amor declara o apóstolo João em sua Primeira 
Carta. O amor de Deus é o amor ágape, desinteressado, 

diferente do amor humano.   “Mas Deus prova o seu amor para 

conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda 
pecadores” Rm 5.8 (Veja ainda 1 Jo 4.8,16; Jo 3.16; Ap 1.5;...). 

A Verdade – Deus é a verdade absoluta, não existe em sua 

personagem nenhuma sombra de inverdade. “Clamava, pois, 
Jesus no templo, ensinando, e dizendo: Vós conheceis-me, e 

sabeis de onde sou; e eu não vim de mim mesmo, mas aquele 

que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis” Jo 7.28 
(Veja ainda Jo 8.26; 17.3; 14.6; Ap 3.7, 14; 6.10;...); A Justiça  - 

Esse atributo divino revela que Deus é justo em tudo o que fez, 

faz e fará. O seu julgamento é verdadeiro. Ele não terá o 
culpado por inocente nem o inocente por culpado. “O SENHOR 

faz justiça e juízo a todos os oprimidos” Sl 103.6 (Veja ainda Sl 

145.17; Is 30.18; Ap 15.3; 16.5;...).    Pr. Eudes Lopes Cavalcanti    
       
     

                                                        

            ESCALA DE OBREIROS (OUTUBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

01 – Pr. Eudes; 08 – Pr. Formiga; 15 – Pr. Walter;  
22 – Pr. Samuel; 29 – Miss. Matilde   

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

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

07 – Pr. Walter; 21 - Dc. Josias;  
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 – Pb. Silas; 08 – Pb. Saul; 15 – Pr. Formiga;  

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 (OUT/NOV) 
01/10 – Dia Pastor Congregacional (02); 07 – 
Aniversário neto Célia; 08 – Dia Nacional de Missões; 
14 – Reunião DMIC ALIANÇA; 13,14 – Jubileu Ouro 
ALIANÇA (Ronaldão/JPA); 14 – Congrega Brink; 15 – 
Programação EBD DINF; 20 – Programação DLOV; 21 
– Casamento Alcides; 21 – Avanço Missionário José 
Américo; 28,29 – Aniversário DAUC; 29 – Dia Reforma 
Protestante (31). 02/11 – Manhã de Jejum e Oração; 11 
– Avanço Missionário; 15 – Manhã de Jejum e Oração 
(Dia Nacional Jejum/Oração); 24 – Congresso Homens 
1º Distrital (Pr. Renato vargens); 25 – Confraternização 
Auxiliadoras 1ª Distrital; 25,26 -  Aniversário DMOC..     

                  ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 
02-Eudes Lopes (Pastor); 04-Wirlline da Silva; 04-Edson 
Gomes (Tei); 04-Vilma Bandeira (Ernani Sátiro); 05-
Juliana Rodrigues; 06-Andressa Cristina (filha/Liliane); 
07-Kátia Mª Araújo; 07-Ubiranildo Lilo (Ernani Sátiro); 
08-Rosilene Gomes (esposa de Tei); 09-Fabiano 
Nóbrega; 10-Daniel Fernandes; 12-Mª Da Luz Bezerra; 
12-Dc. José Gentil; 12-Gabriela Pereira (R. do Sol); 12-
Marina Emilly (Ernani Sátiro); 13-Mª de Fátima 
Rodrigues; 14-Avani Dantas; 17-Tiago de Andrade 
(filho/Ir. Vera); 19-Yan Ferreira(Ernani Sátiro); 20-Dc. 
Josias Batista; 21-Rivanda Belmont; 22-Isabel Cristina; 
24-Celeida Mª; 25-Verônica Carlos; 27-Severino Rafael 
(Rota do Sol); 27-Edileuza Marcolino (Ernani Sátiro). 
 

 
 

   
 

 
 

 

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 27 (Salmo de Davi) 
 

 

Confiança em Deus e anelo pela sua presença 
 1 - O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a 

quem temerei? O Senhor é a força da minha vida; de 
quem me recearei? 2 - Quando os malvados, meus 
adversários e meus inimigos, investiram contra mim, 

para comerem as minhas carnes, tropeçaram e 
caíram. 3 - Ainda que um exército me cercasse, o meu 
coração não temeria; ainda que a guerra se levantasse 

contra mim, nele confiaria. 
4 - Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que possa 
morar na Casa do Senhor todos os dias da minha vida, 
para contemplar a formosura do Senhor e aprender no 

seu templo. 
5 - Porque no dia da adversidade me esconderá no 

seu pavilhão; no oculto do seu tabernáculo me 
esconderá; pôr-me-á sobre uma rocha. 6 - Também a 
minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos 

que estão ao redor de mim; pelo que oferecerei 
sacrifício de júbilo no seu tabernáculo; cantarei, sim, 

cantarei louvores ao Senhor. 
7 - Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo; tem 

também piedade de mim e responde-me. 8 - Quando 
tu disseste: Buscai o meu rosto, o meu coração te 
disse a ti: O teu rosto, Senhor, buscarei. 9 - Não 
escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu 

servo com ira; tu foste a minha ajuda; não me deixes, 
nem me desampares, ó Deus da minha salvação.  

10 - Porque, quando meu pai e minha mãe me 
desampararem, o Senhor me recolherá. 

11 - Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela 
vereda direita, por causa dos que me andam espiando. 

12 - Não me entregues à vontade dos meus 
adversários, pois se levantaram falsas testemunhas 

contra mim, e os que respiram crueldade. 
13 - Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os 
bens do Senhor na terra dos viventes. 14 - Espera no 

Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; 
espera, pois, no Senhor. 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

 CRISTO NA BÍBLIA   (Pr. Eudes) 
    1,2 TESSALONICENSES -  CRISTO, O REI QUE VOLTA  

 A Igreja de Tessalônica foi fundada por Paulo na sua 

segunda viagem missionária. Como a estada dele naquela 

cidade foi rápida por causa de perseguição e ele não teve 

tempo de doutrinar a Igreja, viu-se na necessidade de 

escrever àquela Igreja manifestando a sua alegria pela obra 

da graça divina no meio deles e ao mesmo tempo para 

esclarecer-lhe certos assuntos doutrinários em especial a 

questão dos crentes falecidos e o futuro deles, o que ele fez 

na Primeira Carta aos Tessalonicenses. A revelação da 

verdade da segunda vinda do Senhor e a consequente 

ressurreição dos crentes falecidos e a transformação dos 

crentes vivos e o arrebatamento da Igreja causou um 

impacto profundo na vida da Igreja a ponto de diversos 

irmãos se desfazerem de seus bens para esperar o Senhor na 

Igreja, devido ao entendimento da iminente vinda do 

Senhor. Tal desorganização na vida da Igreja chegou ao 

conhecimento de Paulo que escreveu a segunda carta aos 

tessalonicenses para disciplinar a questão.  Sobre o assunto 

da segunda vinda do Senhor, Paulo disse: “Dizemos-vos, 
pois, isto pela palavra do Senhor: que nós, os que ficarmos 
vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que 
dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com 

alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e 
os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro; depois, 
nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente 
com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim 
estaremos sempre com o Senhor” 1 Ts 4.15-17. Nesse texto, 

Paulo enfatiza que o Senhor virá uma segunda vez, desta 

feita para buscar a Igreja ou arrebatá-la para si. E quando 

da segunda vinda, os crentes falecidos, desde o primeiro até 

o último, ressuscitarão dentre os mortos com corpos 

glorificados e os irmãos que estiverem vivos serão 

transformados num abrir e fechar de olhos e ambos, 

ressurretos e transformados, todos com corpos glorificados 

serão impulsionados pelo Espirito Santo para o céu  

atmosférico a fim de se encontrar com Jesus.  Na segunda 

carta, Paulo revela os sinais da proximidade desse grande e 

glorioso dia, que são dois: 1) A apostasia; 2) A manifestação 

do Anticristo. “Ninguém, de maneira alguma, vos engane, 

porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se 
manifeste o homem do pecado, o filho da perdição” 2 Ts 2.3. 

Na primeira carta Cristo vem para buscar a Igreja e na 
segunda Ele vem para julgar os ímpios e punir o Anticristo.  

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. 
ARTIGOS SOBRE TEOLOGIA SISTEMATICA: peço uma 
atenção especial dos membros e congregados da III 
IEC/JPA para os dois artigos que estão sendo veiculados 
nos boletins da Igreja, um sobre a Teologia Sistemática (A 
Doutrina Cristã) e o outro sobre Cristo na Bíblia.  Em relação 
aos artigos sobre Teologia Sistemática, informamos que 
todo o assunto estudado nos Seminários sobre essa parte 
do saber teológico está sendo publicado semanalmente, é 
verdade que de forma panorâmica, mas isso não minimiza a 
importância das informações, pois é a essência dos 
assuntos tratados em salas de aulas dos Seminários do 
mundo inteiro. Portanto, quem quiser conhecer a doutrina 
cristã em seu escopo geral, o que todos devem querer,  leia 
com atenção esses artigos, pois fazendo assim você fará um 
curso teológico, que vai lhe dá condições de pregar a 
Palavra de Deus, bem como rejeitar toda e qualquer heresia 
que surja no mundo evangélico. (Pr. Eudes). 
ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO: três casais de oficiais 
da III IEC/JPA completaram aniversário de casamento neste 
mês, fora o Pr. Jedaías que já foi notificado no boletim 
anterior. São eles: Pb. Valdenor/ Rosy (vinte e cinco anos de 
casados – boda de prata), dia 19/09; Pb. 
Evandro/Wanderlange (vinte e sete anos de casados – boda 
de crisoprásio), dia 22/09; e Pb. Genison/Severina  
(cinquenta e três anos de casados – boda de antimônio), dia 
26/09. Parabenizamos a esses ilustres casais e desejamos 
de coração a continuidade das bênçãos de Deus sobre as 
suas vidas. Recebam irmãos o abraço fraternal de todos os 
que fazem a nossa Igreja.   
HOSPEDAGEM E REUNIÃO DO DMIC: a nossa igreja terá 
o privilégio de participar do Jubileu de Ouro de nossa 
Denominação (13,14/10) cedendo as suas instalações para 
hospedagem da Igreja Congregacional de Juazeiro/BA, 
pastoreada pelo Pr. Palha, cunhado do Pr. Jedaías. 
Também no dia 14/10 (sábado à tarde) estaremos cedendo 
o templo de nossa Igreja para uma reunião do Departamento 
de Missionárias da ALIANÇA. Todos são bem-vindos.  

CELEBRAÇÃO DA CEIA – HOJE À NOITE 
NÃO FALTEM! 

 


