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             BOLETIM DOMINICAL – 10/09/17 

     Focando a Doutrina Cristã  -  Teontologia (II)                                            

                     A Natureza Essencial de Deus 
Segundo as Sagradas Escrituras, Deus em essência é um Espirito, é 

um ser pessoal e é um único Deus. Vejamos o desdobramento 

desse assunto, a seguir: A Espiritualidade de Deus (Deus é um 

espírito, não tem forma aparente) – “Deus é Espírito, e importa 

que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade” Jo 

4.24. (Veja ainda Rm 1.20; Cl 1.15; 1 Tm 1.17; Hb 11.27; ...); A 

Personalidade de Deus (Deus é um ser pessoal, tendo inteligência,  

emoções e vontade) - Como ser pessoal que é, é possível ao 

homem manter comunhão com Ele visto ter sido feito a Sua 

imagem e semelhança. Inteligência – “Ó SENHOR, quão variadas 

são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria; cheia 

está a terra das tuas riquezas” Sl 104.24 (Veja ainda 1 Sm 2.3;Is 

28.29; Tg 1.5; 3.17; 1 Tm 1.17;...). Vontade – “Deleito-me em fazer 

a tua vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está dentro do meu 

coração” Sl 40.8 (Veja ainda Sl 51.18; Is 46.10; Mt 6.10; 26.42; Jo 

5.30; Rm 12.2; 1 Jo 2.17;...).  Emoções –  “Mas Deus prova o seu 

amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós 

ainda pecadores” Rm 5.8. “E não entristeçais o Espírito Santo de 

Deus, no qual estais selados para o dia da redenção” Ef 4.30  

(Veja ainda Jo 3.16; Ap 1.5; Nm 22.22; 25.3,4; Sl 30.5; Gn 6.6; Ne 

8.10; Jo 15.11; Sf 3.17;...);  A Unicidade de Deus (Deus é único) - 

Segundo a revelação das Sagradas Escrituras Deus é uno, ou seja, 

só existe ele como Deus verdadeiro. As outras divindades criadas 

pela imaginação do homem são deuses falsos que têm boca, mas 

não falam, tens olhos, mais não veem, tem ouvidos, mas não 

ouvem, tem mãos, mas não apalpam, tens pés, mas não andam (Sl 

115.4-7). Quando se fala na unicidade de Deus, diz-se que só 

existe Ele como Deus verdadeiro e não existe outro. “Ouve, Israel, 

o SENHOR nosso Deus é o único SENHOR”  Dt 6.4. “A qual a seu 

tempo mostrará o bem-aventurado, e único poderoso SENHOR, Rei 

dos reis e Senhor dos senhores; Aquele que tem, ele só, a 

imortalidade, e habita na luz inacessível; a quem nenhum dos 

homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder 

sempiterno. Amém” 1 Tm 6.15,16. (Veja ainda Mc 12.29; Rm 3.30; 

16.27; 1 Co 8.4,6; Ef 4.6; 1 Tm 2.5; 2 Tm 2.5; Jd 25...).  
                                                Pr. Eudes Lopes Cavalcanti    
       
     

                                                        

            ESCALA DE OBREIROS (SETEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

10 – Pr. Samuel;  
17 – Pr. Pedro Inácio; 24 – Pr. Walter   

CULTO DEVOCIONAL 
10 – Dc. Murilo; 24 – Isabel Cristina   

                            MOCIDADE (SÁB) 
09 – Pr. Formiga;  

23 – Dc. Josias; 30 – Pr. Samuel 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

13 – Adriana Félix;  
20 – Marlene Soares; 27 – Iza Maria 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

  (20) – Dc. Bosco; (13,27) – Diác. Meireles  
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

         10–Pr. Walter; 17–Pb. Silas; 24–Pr. Waldemar   
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

10 – Pb. Emanuel; 17 – Pr. Formiga; 24 – Dc. Fabiano   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

10 – Pr. Formiga;  
17 – Pr. Waldemar; 24 – Pb. Emanuel   
 ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

12 – Pr. Samuel; 19 – Pr. Waldemar; 26 – Pr. Formiga 

ESCALA DLOV 
10 – Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 
16 - Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 

17 - Conj. Coral/Conj. Getsêmani 
24 – Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 

ESCALA DE DIÁCONOS 
       Hoje à noite: Murilo/Demétrio; Terça – Marçal 
 

 
 

 

20 ANOS DA III IEC/JPA – 16,17/09 
NÃO PERCAM! 

 

  

 

 

  

 

 
    

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (SET/OUT) 
10/09 – 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; 30 – Aniversário Sophia. 
01/10 – Dia do Pastor Congregacional (02); 07 – Aniversário 
neto de Célia; 08 – Dia Nacional de Missões; 13,14 – Jubileu 
de Ouro da ALIANÇA (Ronaldão/JPA); 14 – Congrega Brink; 
15 – Programação EBD DINF; 20 – Programação DLOV; 21 – 
Casamento Alcides/Cleonice; 21 – Avanço Missionário José 
Américo; 28,29 – Aniversário do DAUC; 29 – Dia da Reforma 
Protestante (31).   
                ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO  

01-Claudeilsa Silva; 02-Ângela Maria; 02-Vanessa Brito; 
03-Mª Laura (neta/Célia); 03-Pb. Evandro José; 03-Fábio 
e Fabrício (filhos de Fabiano); 05-Dc. Euclides Félix; 06- 
Nícolas Duarte (filho/Laércia); 07-Isabel Maria; 09-Pr. 
Samuel Medeiros; 09-Everton da Silva Lima; 10-Naíde 
Maria; 11-Cícera Aurélio (E. Sátiro); 14-Lindemberg 
Lima; 15-Elba Mª; 17-Joelson Martins; 19-Giovanna 
Vasconcelos (neta/Zenaide); 20 - Leandro Lima; 21-
Darliana Monteiro; 22-Cleoneide Ferreira (E. Sátiro); 22-
Joana Wanderlange; 23-Edneide Carvalho; 29 - Iraci 
Souza e 29 - Ciana de Fátima. 

 

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. Alcemir Dantas – Cristo como profeta, 

intérprete e revelador do Pai (Hb 1.1; Mt 11.27);  

DOM (17/09) (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 (17/09) (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 42 
 

 A alma anela por servir a Deus no seu templo 
1 - Como o cervo brama pelas correntes das 
águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus! 
2 - A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo; 
quando entrarei e me apresentarei ante a face de 
Deus? 3 - As minhas lágrimas servem-me de 
mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem 
constantemente: Onde está o teu Deus?  
4 - Quando me lembro disto, dentro de mim 
derramo a minha alma; pois eu havia ido com a 
multidão; fui com eles à Casa de Deus, com voz 
de alegria e louvor, com a multidão que festejava. 
5 - Por que estás abatida, ó minha alma, e por que 
te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda 
o louvarei na salvação da sua presença. 
6 - Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está 
abatida; portanto, lembro-me de ti desde a terra do 
Jordão, e desde o Hermom, e desde o pequeno 
monte. 7 - Um abismo chama outro abismo, ao 
ruído das tuas catadupas; todas as tuas ondas e 
vagas têm passado sobre mim. 8 - Contudo, o 
Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de 
noite a sua canção estará comigo: a oração ao 
Deus da minha vida. 9 - Direi a Deus, a minha 
Rocha: Por que te esqueceste de mim? Por que 
ando angustiado por causa da opressão do 
inimigo? 10 - Como com ferida mortal em meus 
ossos, me afrontam os meus adversários, quando 
todo o dia me dizem: Onde está o teu Deus?  
11 - Por que estás abatida, ó minha alma, e por 
que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, 
pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha 

face e o meu Deus. 
 

JUBILEU DE OURO DA ALIANÇA - 13,14/10 
RONALDÃO/JOÃO PESSOA/PB  

 

 CRISTO NA BÍBLIA   (Pr. Eudes) 
EFÉSIOS – CRISTO, O CABEÇA DA IGREJA 

    O trabalho na cidade de Éfeso foi iniciado por Paulo em sua 

segunda viagem missionária (At 18.19-21) e consolidado na  

terceira (At 19.1-20.1). A carta aos Efésios foi escrita com o 

objetivo de revelar a grandiosidade do propósito redentor de 

Deus em Cristo Jesus. Ainda na carta, Paulo trata do viver 

cristão nas relações familiares e sociais no que se refere à 

vontade de Deus para uma convivência harmoniosa.   A carta 

aos Efésios tem as seguintes características especiais: 1) A 

revelação da grande verdade teológica da redenção que há 

em Cristo Jesus, que é intercalada por duas orações do 

apóstolo; 2) A expressão “em Cristo” que é um dos temas 

tratados com mais frequências em suas cartas (106 vezes), em 

Efésios é encontrada cerca de trinta e seis vezes;  3) Em Efésios 

é salientado o propósito e alvo eterno de Deus para a Igreja;  

4)  Há uma ênfase destacada no papel do Espírito Santo na 

vida cristã;  5)  Efésios é tida como uma epístola gêmea de 

Colossenses pelo fato de apresentarem semelhanças em seus 

conteúdos e por terem sido escritas quase ao mesmo tempo. 

Na parte teológica da carta encontramos o mistério revelado 

por Deus através de Paulo que é de unir judeus e gentios num 

só corpo espiritual que é a Igreja, que está sendo edificada 

sobre o fundamento dos apóstolos e profetas e cuja pedra 

principal é o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Essa 

união é devido à poderosa obra realizada por Cristo na cruz, 

operacionalizada pela ação do Espírito Santo.  Ainda quanto a 

Cristologia, dentre outras coisas, Paulo enfatiza que a Igreja é 

um corpo espiritual onde Cristo é o cabeça da mesma e os 

crentes são os membros desse corpo. “Antes, seguindo a 
verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a 
cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado 
pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de 
cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em 
amor” Ef 4.15,16. Outra figura usada por Paulo, no que se 

refere à Cristologia, é a que revela que a Igreja é um edifício 

espiritual, nós os crentes somos as pedras dessa construção e o 

Senhor Jesus é o seu fundamento, a pedra de esquina. “Assim 
que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos 
dos Santos e da família de Deus; edificados sobre o 
fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é 

a principal pedra da esquina; no qual todo o edifício, bem 
ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual 
também vós juntamente sois edificados para morada de Deus 
no Espírito” Ef 2.19-22. 

 

ANIVERSÁRIO DO DEPT. DE HOMENS (10/09): no hoje à 
noite iremos comemorar o aniversário do DHEC de nossa 
Igreja. Pregará no culto o Pr. Samuel Santos, enfocando o 
tema: Um Homem Justo Desfruta das Bênçãos de Deus, 
baseado no Salmo1. Os conjuntos da Igreja participarão 
também dessa celebração. Teremos ainda a participação 
especial do grupo de homens da Igreja. 
ANIVERSÁRIO DA IGREJA (16,17/09): no próximo sábado 
começarão as festividades de aniversário de 20 anos de 
nossa Igreja. Iremos oferecer a Deus três cultos de ações de 
graças, um no sábado e dois no domingo. Pregarão nesses 
cultos sob o tema Os Ofícios de Cristo e suas implicações 
na vida da Igreja, os pastores Alcemir Dantas (IEC/Água 
Fria), André Soares (Comunidade Bessamar) e Pedro Inácio 
(UIECB). Estará também conosco louvando o nome do 
Senhor o Conjunto Cântico de Davi, da 1ª IEC/JPA.  
ANIVERSÁRIO DA CONGREGAÇÃO JOSÉ AMÉRICO: 
está se aproximando o aniversário da nossa congregação 
instalada no conjunto José Américo. Nos dias 23 e 24 deste 
mês iremos oferecer a Deus na própria congregação dois 
cultos, um no sábado e o outro no domingo, ambos à noite. 
No próximo boletim daremos mais informações sobre tema, 
lema e pregadores. No culto de sábado de aniversário o 
Ebenézer e o Getsêmani estarão presente. Um ônibus será 
disponibilizado para levar e trazer os irmãos da Igreja. 
BOTIJÃO MISSIONÁRIO: ATENÇÃO A TODOS! 
Disponibilizamos um cofrinho tipo botijão para colocarmos 
ofertas em moedas para a obra missionária. Coloquem 
somente moedas de R$ 1,00. Colaborem! 
FREQUÊNCIA AOS CULTOS DA IGREJA: lembramos aos 
irmãos faltosos a necessidade de frequentarem com 
assiduidade as reuniões da Igreja, especialmente a Escola 
Bíblica Dominical e o Culto de Oração e Estudo Bíblico. 
Lembremo-nos de que o Senhor Jesus prometeu (e cumpre) 
se fazer presente todas as vezes que o seu povo se reúne 
em seu nome para cultuar a Deus. Perder uma reunião da 
Igreja é deixar de usufruir da benfazeja presença do Senhor. 
Quando os crentes se reúnem, Deus tem sempre uma 
benção reservada para eles e você está perdendo essa 
bênção. Essa ausência aos cultos, sem que haja um motivo 
justificável diante de Deus, vai custar muito caro, e olhe lá se 
já não estiver custando, para a vida dos faltosos. Não 
sabemos até quando vai durar a paciência de Deus para 
tolerar a negligência de seus filhos. Cuidado!  

20 ANOS DA III IEC/JPA – 16,17/09 

 


