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             BOLETIM DOMINICAL – 22/10/17 

   Focando a Doutrina Cristã  -  Teontologia (VII)  

Os Decretos de Deus 
Na Teologia Sistemática encontramos diversos 

conceitos de Os Decretos de Deus, dentre eles:   

- Os Decretos de Deus são o seu eterno propósito, 

segundo o sábio conselho de sua soberana vontade, 

pelo qual, para a sua própria glória e louvor 

preordenou tudo o que acontece. 

- Os Decretos de Deus são as Suas santas e sábias 

determinações através das quais Ele governa o 

universo, dirige a história do mundo e dá curso ao 

Seu programa redentor. Os pressupostos que 

fundamentam o assunto na Teologia Sistemática são 

identificados a seguir: a) Atributos de Deus 

(Onipotência,  Onisciência e Onipresença; b) Caráter 

de Deus (Amor, Bondade, Misericórdia, Justiça e 

Verdade); c) Vontade Deus (Soberana, Diretiva, 

Permissiva). Os decretos de Deus são classificados da 

seguinte maneira: a) Decretos Positivos (Diretivos) – 

Deus determina o que vai acontecer; b) Decretos 

Permissivos – Deus permite o que vai acontecer. 

Segundo a Teologia Sistemática os decretos de Deus 

têm a seguinte abrangência: a) Contempla todo o 

curso geral da história – At 17.26; b) Contempla os 

acontecimentos particulares – Gn 45.7,8; c) 

Contempla os atos bons dos homens – Ef 2.10; Jo 

15.16; d) Contempla os atos pecaminosos dos homens 

– Ef 2.23; 4.27,28; Pv 16.4; e)  Contempla os 

acontecimentos acidentais – Dt 34.20;  f) Contempla 

os meios e os fins –  Gn 27.6-29; 25.19-23. Ainda no 

corpo doutrinário revelado nas Escrituras, os decretos 

de Deus têm as seguintes características: a)  

Fundamentado na sabedoria divina – Ef 1.11; b) É 

eterno – Is 46.10; c) É eficaz – Sl 33.11; Pv 19.21; Is 

46.10; Jó 42.2; d) É imutável – Jó 23.13,14; Is 46.10; 

Lc 22.22; At 2.23; e) É incondicional -   At 2.23; Ef 

2.8,9; 1 Pe 1.2; f) É todo-abrangente – Ef 2.10; Pv 

16.4; At 2.23; 4.27,28; g) Com relação ao pecado é 

permissivo – Sl 78.29; 105.15; At 14.16; 17.30.  

                              Pr. Eudes Lopes Cavalcanti    

       

                                                        

           ESCALA DE OBREIROS (OUTUBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

22 – Pr. Samuel; 29 – Miss. Matilde   
CULTO DEVOCIONAL 

22 – Raquel; 29 – Claudeilsa 
                            MOCIDADE (SÁB) 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
25 - Claudeilsa 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
 Diác. Bosco (25)  

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
22 – Pb. Silas; 29 – Pr. Waldemar   
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
22 – Pr. Walter; 29 – Pb. Emanuel   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

22 – Dc. Nivaldo; 29 – Dc. Francisco   
 ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

24 – Ev. Davi; 31 – Pr. Waldemar 
ESCALA DLOV 

22 – Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 
29 -  Conj. Ágape Kids/Cantores Solos 

ESCALA DE DIÁCONOS  
Hoje à noite: Gentil/Marconi; Ter – Fabiano 

Sab (28/10) – Murilo/Josias 
 

“Servi ao Senhor com alegria” 
 

PROGRAMAÇÃO NOVEMBRO 
 

02/11 – MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO 

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 (OUT/NOV) 
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 – Aniversário Luana, filha de Adriana, 
esposa do Pr. Samuel. 15 – Manhã de Jejum e 
Oração (Dia Nacional Jejum/Oração); 24 – 

Congresso Homens 1º Distrital (Pr. Renato Vargens); 
25 (à tarde) – Confraternização das Auxiliadoras da 
1ª Distrital da ALIANÇA; 25,26 -  Aniversário DMOC. 
     

                  ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 
01 – Pedro (filho Pr. Walter); 02 – Sarah (filha Pr. 
Walter); 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 80 
 

 A felicidade daquele  

que teme a Deus 

 

1 - Louvai ao Senhor! Bem-

aventurado o homem que teme ao 

Senhor, que em seus mandamentos 

tem grande prazer. 2 - A sua 

descendência será poderosa na 

terra; a geração dos justos será 

abençoada. 3 - Fazenda e riquezas 

haverá na sua casa, e a sua justiça 

permanece para sempre. 4 - Aos 

justos nasce luz nas trevas; ele é 

piedoso, misericordioso e justo.  

5 - Bem irá ao homem que se 

compadece e empresta; disporá as 

suas coisas com juízo. 6 - Na 

verdade, nunca será abalado; o justo 

ficará em memória eterna. 7 - Não 

temerá maus rumores; o seu coração 

está firme, confiando no Senhor.  

8 - O seu coração, bem firmado, não 

temerá, até que ele veja cumprido o 

seu desejo sobre os seus inimigos.  

9 - É liberal, dá aos necessitados; a 

sua justiça permanece para sempre, 

e a sua força se exaltará em glória. 

10 - O ímpio verá isto e se 

enraivecerá; rangerá os dentes e se 

consumirá; o desejo dos ímpios 

perecerá. 

 
VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

 

 CRISTO NA BÍBLIA   (Pr. Eudes) 
                  FILEMOM  -  CRISTO, O INTERCESSOR  

 Dentre as quatro cartas escritas por Paulo e conhecidas como 

cartas pastorais a de Filemom é a menor. Paulo a escreveu 

quando de sua primeira prisão em Roma. O teor da carta trata 

de uma intercessão feita pelo apóstolo em favor de um escravo 

de Filemom que tinha fugido, mas que fora alcançado pela 

graça redentora de Cristo na prisão onde Paulo estava. 

Certamente que depois de convertido, Onésimo revelou a 

Paulo a sua condição de escravo e a quem pertencia que era 

justamente a um servo de Deus por quem Paulo tinha um 

grande apreço, e que fora alcançado para Cristo através do 

ministério daquele apóstolo. Liberto Onésimo antes de Paulo, 

o apóstolo por questão de consciência ética recomenda a 

Onésimo que se apresente diante do seu senhor Filemom e 

volte a servi-lo, como era a praxe da época (a escravidão era 

comum no império romano e todo potentado tinha escravos 

que lhe serviam). Só que duas coisas devem ser observadas em 

relação a essa questão: Uma, geralmente, o escravo fujão 

quando pego era condenado à morte; e a outra é que Onésimo 

agora era um cristão, portanto filho de Deus, e irmão em 

Cristo, inclusive do seu senhor Filemom que também 

professava a fé em Cristo. É por isso que Paulo intercede por 

Onésimo junto a Filemom, pedindo a ele que por amor a Paulo 

que o ganhara para Cristo, Filemom recebesse Onésimo não 

mais como escravo, mas como irmão caríssimo no Senhor. 

“Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por 
algum tempo, para o retivesses para sempre, não já como 
servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, 
particularmente de mim quanto mais de ti, assim na carne 

como no Senhor” Fm 15,16. Quanto a Cristologia em Filemom, 

podemos extrair, por analogia, que assim como Paulo 

intercedeu por Onésimo junto a Filemom, sendo ele escravo, 

inclusive disposto a pagar o preço do dano causado por ele, 

assim Cristo intercedeu por nós na cruz, pagando o preço de 

nossos pecados reconciliando-nos com Deus. “E tudo isso 

provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus 
Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus 
estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes 
imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da 
reconciliação” 2 Co 5.18,19. “A vós também, que noutro tempo 

éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras 
más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, 
pela morte, para perante ele, vos apresentar santos, e 
irrepreensíveis, e inculpáveis” Cl 1.21,22. 

ANIVERSÁRIO DO DAUC – 28,29/10: nos próximos sábado 
e domingo o Departamento de Auxiliadoras da nossa Igreja 
estará completando vinte anos de organização. A direção do 
DAUC programou dois cultos de ações de graças. No do 
sábado à noite teremos a presença da missionária Áustria  
(1ª IEC/JPA – Bancários), que pregará a Palavra de Deus. 
No domingo estará conosco a missionária Matilde, da 
IEC/RANGEL. Também no domingo estará ministrando o 
louvor o Seminarista Múcio Adley, da IEC/ÁGUA FRIA. Os 
conjuntos da Igreja também participarão do evento. 
PARABÉNS: parabenizamos a irmã Adriana Meireles, 
regente do Conjunto Ebenézer de nossa Igreja, pela 
performance como uma das regentes do grande coral de 
mulheres (1.200) no Jubileu de Ouro da nossa 
Denominação, acontecido nos dias 13 e 14/10 de 2017. 
COMPARTILHANDO COM A IGREJA:  o pastor Palha, da 
IEC Juazeiro/BA, cuja igreja hospedou-se nas instalações de 
nossa Igreja, ligou para o Pastor Eudes e manifestou a sua 
profunda gratidão pela acolhida que recebeu da 3IEC/JPA  
bem como pelo tempo que ficou conosco por ocasião do 
Jubileu de Ouro da ALIANÇA. Ele pediu desculpas por não 
poder fazer isso pessoalmente devido ter que viajar com a 
sua  Igreja para Bahia um pouco antes do encerramento do 
evento denominacional. 
CASAMENTO: casaram-se ontem em nossa Igreja os 
irmãos Alcides e Cleonice. A cerimônia foi oficiada pelo 
Pastor Eudes e a parte social foi feita no salão de eventos 
da Igreja. Parabenizamos ao ilustre casal pelas núpcias e 
desejamos as bênçãos de Deus sobre ele.  
PROGRAMAÇÃO DLOV: (ADIAMENTO) a programação do 
Departamento de Louvor prevista para sexta-feira passada 
foi adiada para dezembro numa data a ser definida.  
DOMINGO DIA DO SENHOR: lembramos aos irmãos que o 
Domingo é o Dia do Senhor e não nosso. Não temos o 
direito de fazer do Dia do Senhor o que queremos e sim o 
que Ele determinou em sua Palavra (dia de descanso e  de 
adoração). O Dia do Senhor (Domingo), o Sabah do cristão, 
é o dia que devemos prestigiar as reuniões da Igreja. Pela 
manhã temos EBD e a noite o culto vespertino. Portanto, 
venham para a EBD e para o culto à noite e tragam as suas 
famílias, especialmente as crianças para EBD. O povo de 
Deus do passado sofreu muito porque transgredia a 
observância do Sábado, inclusive sendo essa uma das 
causas do Cativeiro Babilônico. Considerem isso!  

VALORIZE OS CULTOS DA SUA IGREJA 
 

          


