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                BOLETIM DOMINICAL – 24/06/18 
     

Focando a Doutrina Cristã 
 

                     Soteriologia (VI)  
                                 

                               A Predestinação 
         A Salvação do crente não foi obra do acaso, um caso 

fortuito, mas é parte dum plano estabelecido por Deus antes que 

o mundo fosse mundo. Antes dos tempos eternos, Deus, no Seu 

propósito e graça, escolheu, de maneira soberana, sem depender 

de fé prevista ou boas ações, um grupo de pessoas, que é a Sua 

Igreja, para nele mostrar o beneplácito de sua Graça aos vasos de 

misericórdia, aos quais preparou de antemão.  

      Essa gloriosa doutrina chamada de Predestinação, refutada 

por alguns, mas nunca contestada eficazmente, que dá a Deus 

toda a glória pela redenção do homem, desde a procura de Deus 

pelas ovelhas perdidas, passando pela convicção de pecado, pela 

concessão da fé salvadora, pela chamada eficaz, pela salvação 

efetiva, pela perseverança do crente até o estado final de 

glorificação, é uma das grandes razões porque o crente jamais 

perderá a salvação. Vejamos alguns textos que sustentam a 

eleição da graça: “Porque os que dantes conheceu, também os 

predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de 

que ele seja o primogênito entre muitos irmãos; e aos que 

predestinou, a estes também chamou; e aos que chamou a estes 

também justificou; e aos que justificou, a estes também 

glorificou”. Rm 8.29,30. “Como também nos elegeu (escolheu) 

nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e 

irrepreensíveis diante dele em amor” Ef 1.4. “Mas nós devemos 

dar graças a Deus por vós, irmãos, porque Deus vos escolheu 

desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do 

Espírito e fé na verdade e para isso vos chamou pelo Evangelho, 

para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo” 2 Ts 

2.13,14. “E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a 

palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados 

para a vida eterna” At 13. 48. (Veja ainda Rm 8.28. 2 Tm 1.9. 1 Pe 

1.2; 1 Ts 5.9; At 13.48; Jo 6.65,44,45).       Ainda existem na Bíblia 

inúmeros outros textos que tratam do assunto da eleição do crente 

para a salvação, mas os citados são bastante para corroborarem a 

doutrina da predestinação.        Eudes Lopes Cavalcanti                          

 
                                   

                                                        

ESCALA DE OBREIROS (JULHO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

01 – Pr. Eudes; 08 – Adorarte; 15 – Pr. Walter; 
22 – Pr. Waldemar; 29 – Miss. Liliane  

CULTO DEVOCIONAL 
01 – Dc. Bruno; 15 – Jaciara;  

22 – Laércia; 29 – Pb. José Diniz  
MOCIDADE (SÁB) 

14 – Miss. Liliane; 21 – Pr. Walter;  
28 – Pr. Jedaías 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 

04 - Dc. Marconi; 11 - Maria José; 
18 – Laércia; 25 – Pb. José Diniz 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
04,18 - Dc. Meireles; 11,25 – Dc. Bosco 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
 01 – Pr. Jedaías; 08 – Pb. Silas; 15 – Pb. 

Emanuel; 22 – Dc. Josias; 29 – Pr. Jedaías  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

  01 – Pr. Waldemar; 08 – Pb. Saul;  
15 – Pb. Silas; 22 – Esdras; 29 – Pb. Saul   

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

  01 – Pr. Walter; 08 – Dc. Francisco;  
15 – Pb. Carlos; 22 – Pr. Waldemar;  

29 – Pb. Emanuel  
CONG. MANAÍRA 
01; 08; 15; 22; 29 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
                           03,10,17,24,31 - Pr. Eudes 

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL 
  07 – Pr. Walter; 14 – Pr. Waldemar; 

21 – Dc. Josias; 28 – Ev. Davi  

ESCALA DLOV (SEDE) 
 01 –Coral/Getsemani; 08 – Adorarte;  

15 – Ebenézer/Getsêmani;  
22–Ebenezer/Getsêmani; 29–Getsêmani/Solos  

ESCALA (CPADFM) - solista/instrumentista 
07 – Raquel/Josias; 14 – Pablo/Wamberto; 

28 - Murilo/Davi   

  

 

 

  

 

 
  

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUN/JUL) 
22-24 – Acampamento dos Jovens; 30 – Intercâmbio 
UAC`s. 06 a 08/07 – 2º Adorarte; 14 – Palestra para 
Casais; 13-15 – EBF; 15 – Dia da Mulher 
Congregacional; 21 – Intercâmbio DHEC; 28 – 
Intercâmbio DAUC; 29 – Aniversário Coral. 
              ANIVERSARIANTES DE JULHO 
02-Raphael Emmanuel; 05- Mª Aparecida de Souza; 11-
Mayra Dias; 13-Lindalva Araújo; 13- Laélia Joyce; 15-
Walison Gomes; 15-Kauã Ribeiro (E. Sátiro); 15-Misael 
Firmino; 19- Moisés da Silva; 20-Mª de Lourdes (E. 
Sátiro); 20-Emilia Lopes; 20-Arthur Barcelos; 21-Mirella 
Eduarda; 22-Ana Claudia Cavalcanti; 23-Tarso 
Vasconcelos; 24-Telma Fernandes; 27-Christyanne 
Gomes; 29-Felipe José; 30-Alyne Alcântara; 30-Josefa 
Porfírio; 30-Célia Farias. 
 
 

 
 
 

NO PROXIMO MÊS (06 a 08/07) TEREMOS O 2º 
ADORARTE. PROGRAMAÇÃO ESPECIAL. NÃO PERCAM! 

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

 

ORANDO PELAS FAMÍLIAS 
Coloquemos diante do altar do Senhor, nesta 

semana, a família do Dc. Euclides (Euclides, Maria 
José e respectivas famílias)  

“Orai uns pelos outros para que sareis”. 

 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h - Escola Bíblica Dominical 

Dom - 18h  -   Culto Vespertino 
Ter – 19.30h  -  Culto Oração/Estudo Bíblico  

Qua - 15h às 17h - Círculo de Oração 
Qui – 09.30h – Culto de Oração de Obreiros 

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 CPADFM – 96.1 

SÁBADO – 11h às 11.50h           
www.radiocpadfm.com.br  

3222.4700, 3241.2864 
WhatsApp 98700-7398 

 

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


 
LEITURA BÍBLICA 
Filipenses 2.5-18 

5 - De sorte que haja em vós o mesmo 
sentimento que houve também em Cristo 
Jesus, 6 - que, sendo em forma de Deus, não 
teve por usurpação ser igual a Deus. 7 - Mas 
aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma 
de servo, fazendo-se semelhante aos 
homens; 8 - e, achado na forma de homem, 
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente 
até à morte e morte de cruz. 9 - Pelo que 
também Deus o exaltou soberanamente e 
lhe deu um nome que é sobre todo o nome, 
10 - para que ao nome de Jesus se dobre 
todo joelho dos que estão nos céus, e na 
terra, e debaixo da terra, 11 - e toda língua 
confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para 
glória de Deus Pai. 
12 - De sorte que, meus amados, assim 
como sempre obedecestes, não só na minha 
presença, mas muito mais agora na minha 
ausência, assim também operai a vossa 
salvação com temor e tremor; 13 - porque 
Deus é o que opera em vós tanto o querer 
como o efetuar, segundo a sua boa 
vontade. 14 - Fazei todas as coisas sem 
murmurações nem contendas; 15 - para que 
sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de 
Deus inculpáveis no meio duma geração 
corrompida e perversa, entre a qual 
resplandeceis como astros no mundo; 16 - 
retendo a palavra da vida, para que, no Dia 
de Cristo, possa gloriar-me de não ter 
corrido nem trabalhado em vão. 17 - E, 
ainda que seja oferecido por libação sobre o 
sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me 
regozijo com todos vós. 18 - E vós também 
regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto 

mesmo. 

CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA 
 
 

Do arrependimento para a vida 
X X                                 I 

Cremos e confessamos que o arrependimento para a vida é uma 

graça evangélica¹, doutrina esta que deve ser pregada por todo 

ministro do  Evangelho e todo cristão², o tanto quanto pela mesma 

pregação da fé  em Cristo³, sendo estes os dois elementos 

ordinários necessários para a   conversão
4
. 1. At. 5. 31; 11.18; 16.14. 2. 

Mc.1.14-15; 6.12; Lc. 24. 46-48; At. 3.19; 16.31; 26.20. 3. Jo. 11.25; Hb. 10. 
22; 11.6. 4. At. 3.19; 15.8-9; 20.20-21.  

                                                II 
Há entre os eleitos aqueles cuja conversão não se dá senão após 

certa idade, depois de eles terem vivido algum tempo em seu 

estado natural e servido a vários prazeres e  concupiscências
5
. Mas 

Deus, ao  chamá-los eficazmente, concede-lhes o arrependimento 

para vida
6
. 5. Ez. 16.63; 36.31-32.  6. Os. 14.2,4; Lc. 13.1-5; At. 5.31; 

17.30-31; Rm. 3.24; Ef. 1.7.        
                                                III 
Embora não haja ninguém que faça o bem e que não peque

7
, e 

embora  os melhores dos homens possam, devido ao poder e ao 

engano das corrupções que neles habitam e à tentação que 

prevalece, caírem em grandes pecados e provocações
8
, Deus, por 

meio do pacto da graça, tem  providenciado de maneira 

misericordiosa que os crentes que assim pecam e caem sejam 
restaurados através do arrependimento⁹. 7. Rm. 3.9-12, 23; 1Jo. 1. 

8,10.  8. Rm. 7.12-24.  9. Sl. 32.5-6; Pv. 28.13; 1Jo. 1.9.           
                                               IV 

Este arrependimento salvífico é uma graça divina
10

, por meio da 

qual uma pessoa, sendo sensibilizada pelo Espírito Santo dos 

múltiplos males do seu pecado, e pela fé em Cristo se humilha com 

tristeza segundo Deus¹¹, abominando a si mesmo e ao seu pecado, 

orando e pedindo  perdão, bem como o fortalecimento na graça, 

com a finalidade de andar perante Deus de maneira a agradá-lo 

em tudo, se esforçando com suprimento do Espírito Santo¹².  
10. Lc. 24.47; At. 5.31; 11.18; 20.2. 11. 2Co. 7.8-11. 12. Ef. 5. 17-21; Cl. 3; 1Jo. 
1.8-10. 12. 1Jo. 1.8-10.                     

                                               V 

Visto que o arrependimento deve ser constante durante todo o 

curso de nossas vidas¹³, por causa do corpo da morte e as atuações 

do  mesmo
14,

, é o dever de cada um se arrepender particularmente 

daqueles pecados específicos que ele mesmo reconhece
15

. 13. 1Jo. 

1.8-10. 14. Rm. 7.18-24. 15. At. 2.37-38; 3.18-20; 20.20-21; 26.20.  

                                                VI 

Tal é a provisão que Deus, por meio de Cristo no pacto da graça, 

tem feito para preservar os crentes para a salvação, que, embora 

não haja pecado tão pequeno que não mereça condenação
16

, 

também não há pecado tão grande que traga condenação àqueles 

que se arrependam verdadeiramente
17

; o que torna necessária a 

pregação constante do arrependimento
18

.  16. Mt. 12.36. Rm. 6.23. 17. 

Is. 1.18; 55:7; 1Jo.1.9. 18. Lc. 24.44-48; At. 20.20-21; 26.20. 

CESTA DO AMOR: Colabore com a Cesta do 
Amor trazendo um quilo de alimento não perecível 
(feijão, arroz, macarrão, fubá, açúcar, etc). Esses 
mantimentos irão ajudar na composição das cestas 
básicas para distribuição aos que estão enfrentando 
necessidades dentro e fora da nossa Igreja.   
OITO ANOS DE CASADOS: o casal Presb. 
Silas/Maira completou, no domingo, passado oito 
anos de casados. Parabenizamos aos amados 
irmãos por essa data, e desejamos que Deus 
continue abençoando vocês e Mariah.  
TVS, FRENTE IGREJA, DINF: o DPAT, em seu 
projeto de melhoria das instalações da Igreja, e 
visando facilitar o seu funcionamento, colocou 
cerâmica na sala do DINF, fez neste semestre uma 
reforma na frente do templo (calçada interna com 
cerâmica antiderrapante, acesso para cadeirantes, 
revestimento com porcelanato da cruz estilizada e 
instalação de luminárias), fez uma área em gesso 
revestido de cerâmica para mídias, e instalação de 
tvs dentro da nave do templo e na sala do DINF, e 
ativação do alarme, pintura de grades e portão.   
PROJETO EM ANDAMENTO E AGENDADOS 
PARA 2º SEMENTES 2017: estamos reformando a 
casa pastoral. Já fizemos as divisões previstas e 
estamos instalando cerâmica em toda a casa. Logo 
que terminarmos iremos colocar combogós na área 
coberta (galpão), para maior segurança do local 
em que nos reunimos para as nossas atividades. 
Iremos também instalar uma placa com logomarca 
e nome da Igreja, isto se Deus permitir. Vejam bem! 
Se todos entregarem os dízimos para a 
manutenção da obra do Senhor, que é de nossa 
responsabilidade como membros da Igreja, não 
precisaremos fazer campanha disso ou daquilo. 
Lembrando que tudo o que estamos fazendo é 
custeado pelas contribuições de irmãos que são fiéis 
na entrega do dízimo do Senhor e das ofertas. 
Lembrando ainda que todo o benefício feito tem 
sido para usufruto de todos, da nossa comunidade. 
ENCONTRO DE OFICIAIS/ESPOSAS 1º DISTRITO 

ALIANÇA CONGREGACIONAL (07/07/18)  
R$ 30,00 individual. R$ 50,00 casal. 

LOCAL ACAMPAMENTO CANAÃ/CONDE/PB 


