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             BOLETIM DOMINICAL – 12/11/17 

 Focando a Doutrina Cristã  -  Antropologia (III) 

                       Origem e Transmissão da Alma 
a) Criacionismo – Todas as almas são criadas por Deus 
imediatamente no ato da concepção. O problema dessa 
teoria é que se as almas procedem diretamente de Deus 
por um ato criador elas são puras, e a contaminação delas 
se daria em contato com a matéria. b) Traducianismo – As 
almas são propagadas através dos pais quando da 
concepção de um novo indivíduo, trazendo a pessoa 
quando nasce características biológicas e psicológicas 
deles. Essa linha de pensamento explica melhor a questão 
da pecaminosidade do homem, que se propaga de pai 
para filhos. (A exceção fica por conta da alma de Cristo). 
          A Imago Dei (A imagem de Deus no homem)  
a) Identificada no Antigo Testamento – “E criou Deus o 
homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem 
e mulher os criou” Gn 1.27 (Veja ainda Gn 1.26; 5.1,2; 
9.6;...). b) Confirmada no Novo Testamento – “Com ela 
bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os 
homens, feitos à imagem de Deus” Tg 3.9 (Veja ainda At 
17.28; Rm 8.29; 1 Co 11.7; 2 Co 3.18; Ef 4.23,24; Cl 3.10).  
                   As Concepções da Imago Dei 
a) Concepção substantiva – Algo inerente ou 
intrinsecamente presente na natureza humana – a razão é 
o que diferencia o ser humano do restante da criação bem 
como certas características físicas, psicológicas e 
espirituais. b) Concepção relacional – a capacidade do 
homem de se relacionar com Deus e com os outros 
homens. Ela se manifesta quando há relacionamentos 
quer positivo quer negativo. Ela é dinâmica não estática. 
c) Concepção funcional – o exercício do domínio sobre a 
criação. A ideia de ter domínio destaca-se como o aspecto 
central dessa concepção. Gn 1.26-28; Sl 8.5,6. 8). 
                                Pr. Eudes Lopes Cavalcanti    

       

                                                        

           ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

12 – Pr. Waldemar;  
19 – Miss. Liliane; 26 – Pr. Bartolomeu   

CULTO DEVOCIONAL 
12 – Dc. Josias;  

19 – Marlene Soares; 26 – Dc. Francisco   
                                 MOCIDADE (SÁB) 
                                   18 – Pr. Samuel 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
22 – Claudeilsa; 29 – Marlene Soares 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
 Diác. Meireles (22); Diác. Bosco (29)  

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
12 – Pb. Silas; 19 – Pr. Jedaías; 26 – Dc. Bonifácio   

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
12 – Pr. Samuel; 19 – Pb. Saul; 26 – Pr. Waldemar   

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
12 – Dc. Francisco;  

19 – Pr. Walter; 26 – Pb. Carlos Alberto   
 ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

14 – Iza Maria; 21 – Pr. Waldemar; 28 – Ev. Davi 
ESCALA DLOV 

12 - Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 
19 - Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani  
26 – Conjunto Getsêmani/Ágape Kid 

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

 “Servi ao Senhor com alegria” 
 

PROGRAMAÇÃO NOVEMBRO 
 

15/11 – DIA NACIONAL DE JEJUM E ORAÇÃO 

24/11 – CONGRESSO HOMEM 1ª DISTRITAL ALIANÇA 

25/11 – CONFRATERNIZAÇÃO AUXILIADORAS  

 1ª DISTRITAL ALIANÇA 

25,26/11 – ANIVERSÁRIO DPTO. MOCIDADE 

 

  

 

 

  

 

 
  

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 
12 – Batismos; 15 – Manhã de Jejum e Oração (Dia 
Nacional Jejum/Oração); 24 – Congresso Homens 1ª 
Distrital (Pr. Renato Vargens); 25 (à tarde) – 
Confraternização das Auxiliadoras da 1ª Distrital da 
ALIANÇA; 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 (eleição diretorias para 2018); 10 – 
Dia da Bíblia; 15 – Culto casa irmã Antônia; 16 – Chá da 
Tarde – Confraternização DAUC; 17 – Posse das diretorias 
para 2018; 23 – Culto 1º Grupamento Engenharia 17.30h 
(Ebenézer); 23 – Jantar Confraternização Igreja; 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. 

 

 
 

   

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 40 
 

O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males 
Salmo de Davi para o cantor-mor 

 

1 - Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para 

mim, e ouviu o meu clamor. 2 - Tirou-me de um lago horrível, 

de um charco de lodo; pôs os meus pés sobre uma rocha, 

firmou os meus passos; 3 - e pôs um novo cântico na minha 

boca, um hino ao nosso Deus; muitos o verão, e temerão, e 

confiarão no Senhor. 

4 - Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua 

confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se 

desviam para a mentira. 5 - Muitas são, Senhor, meu Deus, as 

maravilhas que tens operado para conosco, e os teus 

pensamentos não se podem contar diante de ti; eu quisera 

anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem 

contar. 

6 - Sacrifício e oferta não quiseste; os meus ouvidos abriste; 

holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. 7 - Então 

disse: Eis aqui venho; no rolo do livro está escrito de mim: 

 8 - Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu; sim, a tua 

lei está dentro do meu coração. 9 - Preguei a justiça na grande 

congregação; eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o 

sabes. 10 - Não escondi a tua justiça dentro do meu coração; 

apregoei a tua fidelidade e a tua salvação; não escondi da 

grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. 

11 - Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias; 

guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua 

verdade. 12 - Porque males sem número me têm rodeado; as 

minhas iniqüidades me prenderam, de modo que não posso 

olhar para cima; são mais numerosas do que os cabelos da 

minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. 13 - Digna-te, 

Senhor, livrar-me; Senhor, apressa-te em meu auxílio.  

14 - Sejam à uma confundidos e envergonhados os que buscam 

a minha vida para destruí-la; tornem atrás e confundam-se os 

que me querem mal. 15 - Confundidos sejam em troca da sua 

afronta os que me dizem: Ah! Ah! 

16 - Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam; digam 

constantemente os que amam a tua salvação: Engrandecido 

seja o Senhor. 17 - Eu sou pobre e necessitado; mas o Senhor 

cuida de mim: tu és o meu auxílio e o meu libertador; não te 
detenhas, ó meu Deus.  

 
 VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

 

 CRISTO NA BÍBLIA   (Pr. Eudes) 
 

                       1ª PEDRO  -  CRISTO, O REDENTOR DA IGREJA 

Pedro foi um dos três apóstolos mais achegados a Cristo 
(Pedro, Tiago e João). Era um pescador e tinha uma 
sociedade pesqueira com Tiago e João, filhos de Zebedeu. 
Como apóstolo achegado a Cristo, Pedro presenciou, 
juntamente com os filhos de Zebedeu, acontecimentos na 
vida de Jesus que os outros não presenciaram: A 
ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração de Jesus no 
monte, e a agonia mais intensa de Jesus no Getsêmani. 
Pedro escreveu duas cartas canônicas (1ª e 2ª Pedro) aos 
irmãos dispersos pelo mundo de então. Na sua primeira 
carta, ele anima os irmãos em Cristo que estavam sofrendo 
perseguição por causa da fé em Cristo bem como na 
perspectiva do martírio, e para isso apresenta Cristo como o 
exemplo de paciência diante da perseguição e do 
sofrimento. Nessa carta, Pedro revela que, mesmo estando 
espalhados na Ásia Menor, eles constituíam o povo de 
propriedade exclusiva de Deus, nação santa e geração 
eleita, e anima-os a proclamarem as virtudes de nosso 
Senhor Jesus Cristo. Esse povo fora resgatado da sua vã 
maneira de viver pelo sangue do Cordeiro derramado na 
cruz do Calvário. “Sabendo que não foi com coisas 
corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da 
vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos 
vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de 
um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, 
em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do 
mundo, mas manifestado, nestes últimos tempos, por amor 
de vós”. 1 Pe 1.18-20. O homem nasce escravizado pelo 
pecado e vive sob o seu domínio. Cristo se manifestou para 
libertar o homem da escravidão do pecado e para isso 
ofereceu a sua preciosa vida em sacrifício pelos pecados do 
seu povo. Com a sua morte na cruz, Cristo resgatou da 
escravidão do pecado os que creem nele. Jesus é o grande 
redentor. O preço que pagou para nos libertar da escravidão 
(domínio do pecado), foi o seu precioso sangue derramado 
na cruz. “Aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou 
dos nossos peados” Ap 1.5. Paulo corrobora as palavras de 
Pedro, quando disse: “Em quem temos a redenção pelo seu 
sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da 

sua graça” Ef 1.7. (Leia ainda Cl 1.13,14).       

BATISMOS: hoje pela manhã teremos um culto onde serão 
batizados os irmãos que foram aprovados pela assembleia 
de membros, realizada no dia 05/11/17. Os Conjuntos 
Ebenézer e Getsêmani participarão do culto, que será 
dirigido pelo Pr. Eudes tendo como pregador o Dc. Josias.   
ASSEMBLEIA DE MEMBROS: na assembleia realizada no 
domingo passado tivemos a aprovação dos três candidatos 
ao batismo (Ailza de Alcântara Cavalcanti, Cleonice 
Fernandes de Lima e Maria Joselene Avelino de Lima) bem 
como a recepção dos irmãos Giselda Maria Miranda da 
Silva, Edneide Carvalho dos Anjos, Sérgio Ferreira Soares, 
Marcelo de Medeiros Marques, Tiago de Andrade Bezerra e 
Hortência Gabriela Gomes da Silva. Esses irmãos foram 
recebidos por jurisdição. Damos as boas vindas a esses 
amados no Senhor à membrezia da nossa vida e que a 
convivência deles conosco seja a mais benfazeja possível.  
PASTOR FORMIGA: o Pastor Carlos Formiga, membro de 
nossa Igreja, foi eleito domingo passado Pastor Titular da 
Igreja Congregacional do Cristo Redentor, igreja pertencente 
ao quadro de Igrejas da União de Igrejas Evangélicas 
Congregacionais do Brasil. Essa eleição foi possível graças 
ao modus vivendi existente entre a UNIÃO e a ALIANÇA. 
Parabéns Pr. Formiga, que Deus abençoe seu ministério 
junto àquela Igreja.  
REUNIÕES CONFECÇÃO DE DIRETORIAS: o DHEC já 
definiu a sua diretoria para 2018. Os outros departamentos 
já devem promover reuniões setoriais visando à confecção 
de suas respectivas diretorias para o próximo ano. 
Lembrando que já está definida a data da reunião de 
confecção do calendário de eventos da Igreja para 2018 
(08/12) e as novas diretorias já devem estar confeccionadas, 
pois o calendário de eventos de 2018 contemplará os 
eventos dos departamentos. 

MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: convocamos a toda a 
Igreja para jejuarmos e orarmos na próxima quinta-feira 
(15/11), que é o Dia Nacional de Jejum e Oração. 
Nesse dia reservamos a manhã para jejuarmos e 
orarmos. O objetivo do jejum é nos humilharmos diante 
de Deus, pedindo uma renovação espiritual em nossas 
vidas. Estamos vivendo numa época de muita 
dificuldade em todas as áreas de nossas vidas e 
famílias. Portanto, subamos a casa do Senhor para 
esse momento de consagração. O culto começa as 09h 
e se encerrará às 12h. Prestigiem! 

 


