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             BOLETIM DOMINICAL – 10/12/17 

Focando a Doutrina Cristã – Hamartiologia 
 

 

    A Extensão do Pecado (toda a raça humana é pecadora) 

 a)     O ensino do A. T. – “E viu o SENHOR que a maldade do 
homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação 

dos pensamentos de seu coração era só má continuamente” Gn 

6.5 (Veja ainda Gn 8.21; 1 Rs 8.46; Sl 143.2; Ec 7.20; Is 53.6;...). 
 b)    O ensino do N. T. – “Portanto, como por um homem 

entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim 

também a morte passou a todos os homens por isso que todos 
pecaram” Rm 5.12 (Veja ainda Mc 16.15,16; Lc 24.47; At 

13.30,31; Rm 3.19,23; 6.23; Hb 9.27;...).  

A Intensidade do Pecado (o pecado atingiu toda a estrutura do 
Ser humano – corpo e alma ou espírito) 

a) O ensino do A. T. – “Quando eu guardei silêncio, 

envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. 
Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim; o meu 

humor se tornou em sequidão de estio. (Selá.)” Sl 32.3,4. “Cria 

em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um 
espírito reto” Sl 51.10. (Veja ainda  Ex 20.17; Dt 5.21; Jr 17.9; Ez 

11.19; Sl 51.5-10;...). 

b) O ensino do N. T. – “Porque eu sei que em mim, isto é, 
na minha carne, não habita bem algum; e com efeito o querer 

está em mim, mas não consigo realizar o bem” Rm 7.18. “Em 

verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em 
que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a 

ouvirem viverão” Jo 5.25 (Veja ainda Mt 5.21,22,27,28; 

15.19,20; Rm 7.5,23;...). 
                      O Pecado e a Depravação Total 

             O pecado é um problema da pessoa como um todo. O corpo foi 
afetado pelo pecado – Rm 6.6,12; 7.24; 8.10,13;... A alma ou o 

espírito foi afetado também (razão/mente, vontade e emoções) 

– Rm 1.21; 2 Co 3.14,15; 4.4;... (razão e mente); Rm 1.26,2; Gl 
5.24; 2 Tm 3.2-4;... (emoções); Gn 4.7; Rm 6.16,17;             

7.18,19;... (vontade). Por causa da sua depravação total o ser 

humano é totalmente inabilitado para as coisas de Deus. 
                                                     Pr. Eudes Lopes Cavalcanti    
       

     

                                                        

           ESCALA DE OBREIROS (DEZEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

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

CULTO DEVOCIONAL 
10 – Marlene Soares;  

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

16 – Ev. Davi;  
23 – Pb. Emanuel; 30 – Pr. Samuel 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

13 - Claudeilsa;  
20 – Marlene Soares; 27 – Adriana Felix 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
 Diác. Meireles (20); Diác. Bosco (13,27)  

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
10 – Pb. Emanuel;  

17 – Pr. Walter; 24 – Pr. Jedaías  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

10 – Pr. Waldemar;  
17 - Pb. Silas; 24 – Pb. Saul  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
10 – Dc. Nivaldo;  

17 – Pb. Saul; 24 – Pr. Waldemar  
 ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

12 – Pb. Arimatéia;  
19 – Pr. Eudes; 26 – Pr. Walter 

ESCALA DLOV 
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: Murilo/Josias; Ter – Fabiano 

 “Servi ao Senhor com alegria” 
 

  

 

 

  

 

 
  

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (DEZ) 
10 – Assembleia da Igreja; 10 – Dia da Bíblia; 10 - 
Almoço Confraternização; 13 – Reunião Confecção 
Calendário Igreja 2018; 15 - Chá Iraci; 15 – Culto 
casa irmã Antônia; 16 – Chá da Tarde; 16 – 
Confraternização DAUC; 17 – Posse diretorias 2018; 
21 – Aniversário de Efraim (Igreja); 23 – Culto 1º 
Grupamento Engenharia 17.30h (Ebenézer); 24 – 
Culto de Natal; 31 – Culto Final de Ano. 
            ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO  
01-Carlos Alberto (Pb); 01-Lamarck Ribeiro; 02-
Kézya Lopes; 03-Mª Júlia (E. Sátiro); 03-Albiana 
Alves; 05-Fábio Lima; 05-Saullo Vinicius (E. Sátiro); 
05-Débora Thamyres; 07-André Augusto; 07-Anna 
Júlia; 08-Mª da Conceição; 09-José Afonso (E. 
Sátiro); 10-Neusa de Moura; 12-Edvando Bonifácio 
(Dc. R. do Sol); 14-Mª Teodória; 15-Mª Eliane; 20-
Glaycideyse Moura; 27-Matheus Filho; 28-Emanueli 
Ferreira; 30-Barbara Edinalva (E. Sátiro); e 31-Cintia 
Alice (R. do Sol). 

 
 

AGENDA DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS DA IGREJA 
10/12 – ASSEMBLEIA DA IGREJA 

13/12 – CONFECÇÃO CALENDÁRIO DE EVENTOS 

17/12 – POSSE DAS DIRETORIAS ELEITAS 
AGENDA DE CULTOS DA IGREJA 

DIA 15 – CULTO NA CASA DA IRMÃ ANTONIA 

DIA 24 – CULTO DO NATAL 
DIA 31 – CULTO DO FINAL DE ANO 

 

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 – 11h às 11.50h           

www.radiocpadfm.com.br  

3222.4700, 3241.2864 

 

http://www.3iec.com.br/
http://www.radiocpadfm.com.br/


 
 

LEITURA BÍBLICA – Ap 1.9-20 

João em Patmos. A visão de Jesus 

glorificado. Mensagem às igrejas da Ásia 
9 - Eu, João, que também sou vosso irmão e 

companheiro na aflição, e no Reino, e na 

paciência de Jesus Cristo, estava na ilha 

chamada Patmos, por causa da palavra de Deus 

e pelo testemunho de Jesus Cristo. 10 - Eu fui 

arrebatado em espírito, no dia do Senhor, e ouvi 

detrás de mim uma grande voz, como de 

trombeta, 11 - que dizia: O que vês, escreve-o 

num livro e envia-o às sete igrejas que estão na 

Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a 

Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodicéia. 

12 - E virei-me para ver quem falava comigo. E, 

virando-me, vi sete castiçais de ouro; 13 - e, no 

meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho 

do Homem, vestido até aos pés de uma veste 

comprida e cingido pelo peito com um cinto de 

ouro. 14 - E a sua cabeça e cabelos eram 

brancos como lã branca, como a neve, e os 

olhos, como chama de fogo; 15 - e os seus pés, 

semelhantes a latão reluzente, como se tivesse 

sido refinado numa fornalha; e a sua voz, como 

a voz de muitas águas. 16 - E ele tinha na sua 

destra sete estrelas; e da sua boca saía uma 

aguda espada de dois fios; e o seu rosto era 

como o sol, quando na sua força resplandece. 

17 - E eu, quando o vi, caí a seus pés como 

morto; e ele pôs sobre mim a sua destra, 

dizendo-me: Não temas; eu sou o Primeiro e o 

Último 18 - e o que vive; fui morto, mas eis aqui 

estou vivo para todo o sempre. Amém! E tenho 

as chaves da morte e do inferno. 19 - Escreve as 

coisas que tens visto, e as que são, e as que 

depois destas hão de acontecer: 20 - O mistério 

das sete estrelas, que viste na minha destra, e 

dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são 

os anjos das sete igrejas, e os sete castiçais, 

que viste, são as sete igrejas. 
CULTO DE NATAL (dia 24, das 18h às 20.30h) 

CULTO FINAL DE ANO (dia 31, das 20H às 22.30H)  

HORÁRIOS DAS 18h as 20.30h;  DAS 20H ÀS 22H 

 CRISTO NA BÍBLIA   (Pr. Eudes) 
 

APOCALIPSE -  CRISTO, O ALFA E O ÔMEGA 

O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João no final 
de sua vida. Esse livro foi escrito num estilo literário 
conhecido como linguagem apocalíptica, onde a mensagem 
é apresentada através de símbolos, visões, profecias, 
figuras de linguagem, etc. Ele foi escrito para consolar a 
Igreja de Cristo que estava sofrendo perseguições pelo 
império romano que, na época, o imperador (César) 
reivindicava adoração como se um deus fosse. Isso era 
inaceitável para a Igreja que só tinha como objeto de 
adoração o Deus triúno. Alguns teólogos reformados veem 
esse livro como algo muito esmerado, que conta a história 
da Igreja (o mesmo período) sete vezes, desde a primeira 
vinda de Cristo até a consumação que se dará na sua 
Segunda Vinda, sendo que nessas sete seções os 
acontecimentos vão sendo revelados numa ordem crescente 
até chegar a sua consumação ou ao seu clímax. O número 
sete, nesse livro, ocupa papel preponderante, significando 
ele a coisa completa, em sua plenitude (sete igrejas, sete 
anjos, sete espíritos, sete selos, sete trombetas, sete taças, 
etc). Assim sendo, por exemplo, o livro foi destinado a sete 
da Ásia Menor da época, mas é para toda a Igreja do 
Senhor em todas as épocas e em todos os lugares. O 
Senhor Jesus no Apocalipse é revelado logo no capitulo um 
como o Supremo Juiz do universo. Nos capítulos dois e três 
ele é revelado como Deus onipresente e soberano Senhor 
que domina sobre a Igreja e anda no meio dela. No capítulo 
cinco ele é revelado como o único digno de abrir o livro e 
desatar os seus sete selos, ou seja, ditar o ritmo da história, 
pois foi morto e com o seu sangue comprou para Deus o 
Pai, pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações e 
as fez reis e sacerdotes espirituais. No capitulo seis é Jesus 
quem controla a história com a abertura dos selos. Ele é 
revelado também nesse livro como o Filho varão que vai 
reger a terra. O capitulo dezenove, explicitamente, fala sobre 
a Segunda Vinda do Senhor Jesus acompanhado pelos 
seus anjos para punir os inimigos da Igreja (o dragão e as 
duas bestas) e dar a Igreja um final feliz. Ele ainda é 
revelado como o Alfa e Ômega (a primeira e a última letra do 
alfabeto grego), como o Princípio e o Fim, ou seja, tudo é 
dEle, é por Ele e para Ele, glória, pois, eternamente a Ele.  

ASSEMBLEIA DA IGREJA: hoje pela manhã teremos uma 
breve assembleia de membros para homologação das 
diretorias escolhidas para 2018, seguido de um culto e do 
almoço de confraternização.     
ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO (10/12): hoje pela 
manhã, logo após a assembleia da Igreja e do culto,  
teremos o nosso almoço de confraternização.  Esse almoço 
é para os membros e congregados da Igreja e de suas 
famílias. Contamos com a presença de todos. 
PALESTRA SOBRE O CATOLICISMO: começou na terça-
feira passada a primeira das duas palestras sobre o 
Catolicismo que está sendo ministrado 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 Maria mãe de Jesus (Simplesmente Maria), que 
os católicos têm como rainha do Céu.  
REUNIÃO CONFECÇÃO CALENDÁRIO EVENTOS: no 
próximo dia 13/12 (quarta-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, que envolvam a participação de toda a 
nossa comunidade, bem como aquelas atividades 
significativas que necessitem de um dia especial para isso. 
Dessa reunião devem participar todos os diretores e vices 
dos departamentos eleitos para 2018 e o Pr. Eudes. O Diác. 
Marçal irá secretariar a reunião. 
CURSO DE TEOLOGIA (DOUTRINA CRISTÃ): lembramos 
aos irmãos que está sendo veiculado na página frontal dos 
boletins dominicais de nossa Igreja um curso teológico 
(Focando a Doutrina Cristã). Embora seja de forma 
panorâmica, todos os temas centrais da fé cristã estão 
sendo apresentados. Se você quiser aprender a doutrina 
cristã, leia com atenção os temas apresentados consultando 
os textos bíblicos correspondentes.   
PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL: o nosso 
programa radiofônico na CPADFM mudou de horário. O 
novo horário é das 11h às 11.50h. O dia permanece o 
mesmo, o sábado. Prestigiem e divulguem. 
CESSÃO DE BENS DA IGREJA: informamos a todos que 
os únicos bens disponíveis para um possível empréstimo 
são cadeiras e mesas. Lembrando que o uso desses bens é 
só para os membros da Igreja, vetado fica o empréstimo 
para outros. Lembrando ainda que os possíveis extravios ou 
quebras, quem pediu emprestado deve fazer a reposição. 

 


