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BOLETIM DOMINICAL – 20/08/17 
     Focando a Doutrina Cristã  -  Bibliologia (III) 

A Inspiração da Bíblia 
Por inspiração da Bíblia se quer dizer que Deus, na pessoa do 

Espírito Santo, influenciou de maneira sobrenatural os autores dos 

livros das Sagradas Escrituras, fazendo assim com que os seus 

relatos se convertessem em autênticos registros da verdade 

revelada. “Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia 

da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia 

nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os 

homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo” 2 

Pe 1.20,21. Assim sendo, toda a Bíblia foi inspirada por Deus 

Verbal (2 Pe 1.20,21; Hb 1.1) e Plenariamente (2 Tm 3.16,17; Is 

34.16). a) Por Inspiração Verbal, queremos dizer que a influência 

do Espírito Santo foi além da direção dos pensamentos, chegando 

até a seleção das palavras usadas para transmitir a mensagem 

que foi registrada nos escritos originais; b) Por Inspiração 

Plenária, queremos dizer que todas as palavras da Bíblia, desde a 

primeira do livro de Gênesis até a última do livro de Apocalipse, 

foram inspiradas por Deus. A inspiração do Cânon Sagrado é 

comprovada pela: a) Unidade na Diversidade - A Bíblia foi escrita 

por cerca de quarenta escritores, num período de dezesseis 

séculos, em diversos lugares, sendo que os escritores ocupavam 

papéis distintos, tais como pastores, pescadores, sacerdotes, 

guerreiros, estadistas, reis, médico, etc. Apesar dessa diversidade, 

no entanto, existe uma unidade admirável em todo o conjunto dos 

livros do Cânon Bíblico; b) O Cumprimento das Profecias  - O 

cumprimento das predições proféticas é uma das maiores provas 

da inspiração da Bíblia, principalmente aquelas relacionadas ao 

Messias. Estudando a vida do Senhor Jesus Cristo, verifica-se que 

as predições a seu respeito se cumpriram até nos mínimos 

detalhes, inclusive aquelas que não dependiam mais de sua 

vontade como homem, tais como: Nenhum de seus ossos seria 

quebrado; seria sepultado com os ricos; e ressuscitaria ao terceiro 

dia etc; c) A transformação de vidas - milhares de pessoas que 

adotam as Sagradas Escrituras como regra de fé e prática têm 

experimentado uma transformação profunda em seu caráter e 

conduta, comprovando assim a veracidade da inspiração divina 

do Canon Sagrado.                       Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
      
       

                                                        

              
           ESCALA DE OBREIROS (AGOSTO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
20 – Pb. Genison/Pr. Formiga;  

27 – Pr. Eudes/Pr. Eudes  
CULTO DEVOCIONAL 
    27 – Leandro (Léo)  

                            MOCIDADE (SÁB) 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

23 - Marlene Soares; 30 Adriana Félix 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

  (30) – Dc. Bosco; (23) – Diác. Meireles  
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

20 - Pr. Waldemar; 27 – Pb. Silas  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

20 – Dc. Fabiano; 27 – Pr. Formiga  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

20 – Pr. Samuel; 27 – Pr. Waldemar  
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

22 – Pb. Valdenor/Pr. Waldemar;  
29 – Pb. Genison/Marlene Soares 

ESCALA DLOV 
20 – Conj. Coral/Conj. Getsêmani/Grupo Ágape 

27 – Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 
ESCALA DE DIÁCONOS 

 Hoje à noite: Euclides/Marconi; Terça – Fabiano 
 

 
 

JUBILEU DE OURO DA ALIANÇA 
SESC/JPA – 26/08/17 

 

  

 

 

  

 

 
      

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
  

CALENDÁRIO DE EVENTOS (AGO/SET) 
20 – Domingo Missionário; 20 – Dia do Congregacionalismo; 
20 – Dia da Escola Bíblica Dominical; 20 – aniversário do 
pastorado (21); 26 – 50º Aniversário da ALIANÇA. 03/09 – Dia 
do Seminarista; 03 – Programação DERE; 07 – Aniversário 
Círculo de Oração; 10 – Aniversário Departamento de 
Homens; 16,17 – Aniversário da Igreja (20 anos); 23 – Oficina 
Culinária; 23 – Avanço Missionário José Américo; 23,24 – 
Aniversário cong. José Américo; 24 – Dia do Ancião. 
                    ANIVERSARIANTES DE AGOSTO  
02-Severino do Ramo (R. do Sol); 03-Virgílio de Araújo 
(Valentina);  04-Marlene Soares;  05-Mª Nazaré Silva; 05-Pb. 
Saul dos Santos (E. Sátyro); 05-Adriano da Silva; 06-Luciano 
Ferreira; 07-Anália Mendes (R. do Sol); 08-Mª Alice; 09-
Fabiano Nóbrega Jr.; 11-Rosimayry Brito; 11-Claudimiro 
Marinho (R. do Sol); 12-Antônia de Lima; 14-Elizabete Gomes 
(E. Sátiro); 15-Severina Ferreira; 15-Paula Francinette; 16-Dc. 
Murilo Pedro; 17-Iasmin Marinho; 20-Otília de Araújo; 20-
Ednaldo Soares; 21-Beatriz Lima; 21-Karina Ribeiro (E. 
Sátiro); 23-Murilo de Souza; 24-Taires Fidelis; 24- Pr. Jedaías 
Rodrigues; 25-Juzirene Santiago (E. Sátiro); 26-Kayo 
Henrique (E. Sátiro); 27- Ivan Batista; 27-Lohanna Clara (filha 
de Elma); 29-Josenildo Silva; 29-Mateus Henrique (E. Sátiro); 
31-Mª das Neves; 31- Makoby Lopes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANIVERSÁRIO DA IGREJA (20 ANOS) – 16,17/09 
 

TEMA: OS OFICIOS DE CRISTO E SUAS IMPLICAÇÕES NA 

VIDA DA IGREJA. PRELETORES: SÁB (16/09)–Pr. 

Thomas Magnum – Cristo como profeta, intérprete e 

revelador do Pai (Hb 1.1; Mt 11.27);  

DOM (17/07) (M) –  Pr. André Soares – Cristo como o 

Sumo Sacerdote intercedeu na cruz pela Igreja e hoje 

intercede por ela nos Céus (Is 53.12; Rm 8.34);  

DOM (17/07) (N) – Pr. Pedro Inácio – Cristo como Rei 

governa a Igreja e o universo  (1 Pe 3.22; Fp 2.11). 

 
 

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 96 
Convite a toda a terra para louvar 

e 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. 
 

VÊM AÍ OS SEGUINTES ANIVERSÁRIOS: 
 

CIRCULO DE ORAÇÃO – 07/09/17 
DEPARTAMENTO DE HOMENS – 10/09/17 

20 ANOS DA III IEC/JPA – 16,17/09/17 

                        O Pastorado 
   A Igreja, tanto na sua expressão Universal como na sua 

expressão Local, é uma instituição divina, sendo Jesus o supremo 

Pastor da mesma (Jo 10.11; 1 Pe 5.4). 

    O Senhor constituiu dentro da Igreja local o ofício de Pastor, 

para tomar conta dela. “Dar-vos-ei pastores segundo o meu 

coração, que vos apascentem com conhecimento e inteligência” Jr 

3.15. (Ef 4.11). Extrai-se desses dois textos, que o Pastor é uma 

dádiva de Deus a Igreja visando apascentá-la. Para isso 

pressupõe-se uma chamada divina para esse oficio e traz como 

consequência uma benção de Deus para o ministério pastoral. A 

Bíblia estabelece o perfil para o ministério pastoral de acordo 

com as cartas de Paulo de 1 Timóteo (1 Tm 3.1-7) e Tito (Tt 1.5-9). 

    Esse ofício é reconhecido pela Igreja que apresenta o seu 

candidato para a ordenação junto à associação de Igrejas a que 

ela é filiada. Uma vez ordenado, o Pastor recebe autoridade 

divina para exercer o seu ministério de acordo com os dons 

naturais e espirituais concedidos por Deus a ele. 

   Nas Igrejas da ALIANÇA, os pastores para exercerem o seu 

ministério junto a uma Igreja local, precisam ser escolhidos por 

ela, numa eleição democrática de membros. Uma vez eleito pela 

Igreja e empossado no ministério pastoral, entende-se que a 

vontade de Deus foi estabelecida através  da decisão da Igreja. 

    O Senhor ordenou que a Igreja sustentasse o seu pastor, que 

disponibilizasse as coisas necessárias para que as necessidades 

materiais dele e de sua família fossem supridas. “Assim ordenou 
também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do 
evangelho” 1 Co 9.14. “e o que é instruído na palavra reparta de 
todos os seus bens com aquele que o instrui” Gl 6.6. (1 Tm 5.17,18)  

     Se por um lado Deus ordenou que o Pastor fosse um exemplo 

para o seu rebanho (Hb 13.7; 1 Pe 5.3),  também ordenou que as 

ovelhas obedecessem às orientações do mesmo no cotidiano do 

seu ministério. “Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles; 
porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar 
conta delas; para que o façam com alegria, e não gemendo, 
porque isso não vos seria útil” Hb 13.17. 

    Para ajudar o Pastor, Deus deu a Igreja duas outras categorias 

de oficiais, que são os Presbíteros e os Diáconos. Esses ofícios 

dentro da Igreja local devem fortalecer as mãos do Pastor e 

ajudá-lo a gerir as coisas da Igreja, os primeiros na área 

espiritual e os outros nas suas temporalidades.       
   Pela vontade de Deus fui há treze anos, empossado na III 

IEC/JPA como Pastor Titular. Apesar de minhas inúmeras 

fraquezas e limitações tenho procurado cumprir o meu ministério 

com fidelidade para a glória de Deus, procurando em tudo fazer a 

Sua santa e bendita vontade.      Soli Deo Gloria.                     

                                                    Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
 

DIA DA EBD, CONGREGACIONALISMO: hoje 
iremos comemorar o Dia da EBD e do 
Congregacionalismo. No período devocional teremos 
um momento de oração por nossa EBD.  
DOMINGO MISSIONÁRIO: hoje à noite teremos o 
nosso Domingo Missionário. Toda a programação 
versará sobre Missões. Iremos levantar a terceira 
parcela da nossa oferta missionária para a obra 
missionária da ALIANÇA. O nosso alvo é de R$ 
600,00 e para isso pedimos o apoio de toda a Igreja. 
Lembremo-nos de que é nossa responsabilidade 
colaborar com a obra missionária orando, 
contribuindo e indo. “Ide por todo o mundo e pregai 
o evangelho a toda a criatura” (Jesus). 
NOTA DE GRATIDÃO: o Pastor Eudes vem  
agradecer a Deus pelo privilégio de pastorear a III 
IEC/JPA. Agradece a III IEC/JPA por ter confiado em 
sua pessoa para pastoreá-la, desde 21/08/04. 
Agradece ainda aos ilustres colegas pastores auxiliares 
Walter Moura, Jedaías Rodrigues e Samuel Santos 
que muito tem ajudado no ministério pastoral. 
Agradece também aos ilustres presbíteros e diáconos 
que tem servido com ele na III IEC/JPA com 
dedicação. Deus a todos abençoe. 
SORTEIO CESTA DE CHOCOLATES: hoje a noite 
será sorteada uma cesta de chocolates para ajudar o 
Departamento Infantil de nossa Igreja (DINF). 
Pedimos aos irmãos que ajudem esse Departamento 
que cuida de nossas crianças. O valor da cartela é de 
R$ 2,00. Procurem as irmãs do DINF e adquiram 
uma cartela para o sorteio.  
NASCIMENTO: nasceu no dia 13/08, Isaque o 
primeiro neto da irmã Iza Maria, filho de Leandro e 
Rayane. Isaque nasceu prematuramente, mas está 
com saúde graças a Deus. Parabenizamos aos pais e 
família pelo primeiro rebento. Queira o bondoso Deus 
abençoar essa criança bem como seus pais e avós. 
JUBILEU DE OURO DA ALIANÇA: no próximo 
sábado dia 26/08 as IEC`s do 1º Distrito da 1ª Região 
Administrativa da ALIANÇA estarão reunidas no 
SESC/JPA para a realização de uma celebração em 
comemoração ao jubileu de ouro de organização da 
ALIANÇA. Em outubro haverá uma programação 
especial do Jubileu de Ouro no Ronaldão, João 
Pessoa. Oremos por esses eventos denominacional 
para que em tudo Deus seja glorificado. 
 


