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             BOLETIM DOMINICAL – 17/09/17 

   Focando a Doutrina Cristã  -  Teontologia (III)                                            

          A Natureza Essencial de Deus (Cont.) e seus Nomes 

A Transcendência e a Imanência de Deus - Deus é transcendente, 

ou seja, Ele é excelso, está fora do alcance do homem, habita na 

luz inacessível, não se pode ver, é plenamente puro, absoluto e 

perfeito. “Ainda que o SENHOR é excelso, atenta todavia para o 

humilde; mas ao soberbo conhece-o de longe”  (Veja ainda Is 

33.14; 57.15; At 17.24,25; 1 Tm 6.16; Jó 25.5; Hc 1.13; Mt 5.48...). 

Deus, apesar dessa transcendência, é também imanente, ou seja, 

habita no meio da sua criação, está próximo dela, e até dentro 

dos seus filhos adotivos. Com o advento de Cristo essa imanência 

tornou-se visível e percebível com a presença do Emanuel, Deus  

conosco, e do Espírito Santo na vida do crente em Jesus. “Porque 

assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade, e cujo 

nome é Santo: Num alto e santo lugar habito; como também com 

o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos 

abatidos, e para vivificar o coração dos contritos” Is 57.15 (Veja 

ainda At 17.26-28; 1 Co 3.16; 2 Co 6.16; Jo 1.1,14; Mt 1.23...).       
Os Nomes de Deus  no Antigo Testamento: a) El, Eloim, Elyon – El e 

Eloim acentuam o fato de que ele é forte e poderoso. Elyon chama 

a atenção para a sua natureza exaltada como o Altíssimo, objeto 

de reverência e culto; b) Adonai (Senhor) - revela Deus como dono 

e governador de todos os homens; c) Shaddai ou El-Shaddai - 

acentua a grandeza divina principalmente como fonte de bênção 

e conforto para o seu povo; d) Yaweh (SENHOR) – (Jeová em 

português) revela Deus como o Deus da graça. Combinações do 

nome Yaweh (Jeová): Jeová-Jiré: O Senhor proverá;  Jeová-Rafa: O 

Senhor que cura; Jeová-Nissi: O Senhor, nossa bandeira;  Jeová-

Shalom: O Senhor, nossa paz; Jeová-Raa: O Senhor, meu pastor; 

Jeová-Tsidkenu: O Senhor, nossa justiça; Jeová-Shamá: O Senhor 

está presente. Os Nomes de Deus no Novo Testamento: a) Théos – 

significa Deus; b) Kuryos – (Senhor) – Designa Deus como dono e 

governador de todas as coisas, particularmente do Seu povo, 

como o único que tem autoridade e poder real; c) Pater – Designa 

Deus como originador e Criador. Denota ainda a relação da 1ª 

pessoa da Santíssima Trindade com Jesus, o Filho. Ainda denota o 

relacionamento entre o Pai celestial e os filhos adotados em 

Cristo.                                            Pr. Eudes Lopes Cavalcanti    
       
     

                                                        

            ESCALA DE OBREIROS (SETEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

17 – Pr. Pedro Inácio; 24 – Pr. Walter   
CULTO DEVOCIONAL 

24 – Isabel Cristina   
                            MOCIDADE (SÁB) 

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

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

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

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

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

17 – Pr. Waldemar; 24 – Pb. Emanuel   
 ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
19 – Pr. Waldemar; 26 – Pr. Formiga 

ESCALA DLOV 
17 (M) – Conj. Ebenézer e Cântico de Davi 

17 (N) - Conj. Coral/Conj. Getsêmani 
24 – Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 

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

 
 
 

JUBILEU DE OURO DA ALIANÇA - 13,14/10 

RONALDÃO/JOÃO PESSOA/PB  
 
 

  

 

 

  

 

 
  

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (SET/OUT) 
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 (M) (17/09) –  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 (N) (17/09) – 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 – HEBREUS 1.1-14 
 

 

 A Superioridade de Cristo, como Filho de Deus 
1 - Havendo Deus, antigamente, falado, muitas 
vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos 
profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo 
Filho, 2 - a quem constituiu herdeiro de tudo, por 
quem fez também o mundo. 3 - O qual, sendo o 
resplendor da sua glória, e a expressa imagem da 
sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela 
palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a 
purificação dos nossos pecados, assentou-se à 
destra da Majestade, nas alturas; 4 - feito tanto mais 
excelente do que os anjos, quanto herdou mais 
excelente nome do que eles. 
5 - Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu 
Filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por 
Pai, e ele me será por Filho? 6 - E, quando outra vez 
introduz no mundo o Primogênito, diz: E todos os 
anjos de Deus o adorem. 7 - E, quanto aos anjos, 
diz: O que de seus anjos faz ventos e de seus 
ministros, labareda de fogo. 8 - Mas, do Filho, diz: Ó 
Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos 
séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. 9 - 
Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade; por 
isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, 
mais do que a teus companheiros. 10 - E: Tu, 
Senhor, no princípio, fundaste a terra, e os céus são 
obra de tuas mãos; 11 - eles perecerão, mas tu 
permanecerás; e todos eles, como roupa, 
envelhecerão, 12 - e, como um manto, os enrolarás, 
e, como uma veste, se mudarão; mas tu és o 
mesmo, e os teus anos não acabarão. 13 - E a qual 
dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, 
até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus 
pés? 14 - Não são, porventura, todos eles espíritos 
ministradores, enviados para servir a favor daqueles 
que hão de herdar a salvação? 

 

 CRISTO NA BÍBLIA   (Pr. Eudes) 
FILIPENSES – CRISTO, A RAZÃO DO VIVER 

    A Igreja na cidade de Filipos começou com a conversão da 

comerciante Lídia e sua família e a do carcereiro de Filipos e 

sua família, conforme relato de At 16.12-40, isto na segunda 

viagem missionária de Paulo. Um forte vinculo de amizade se 

desenvolveu entre o apóstolo e aquela igreja, inclusive 

tornando-se ela uma parceira missionária do apóstolo 

enviando-lhe ajuda financeira várias vezes. Paulo escreveu 

essa carta quando estava prisioneiro em Roma, isso pelos idos 

de 63 d.C.  Paulo ao escrever a carta aos Filipenses tinha como 

propósito: a) Manifestar a sua gratidão a Igreja pela ajuda que 

dera ao seu ministério apostólico; b) Informar sobre o seu 

estado pessoal, visto que estava preso por causa do Evangelho; 

c) Para fazer conhecido do Igreja o propósito de Deus em sua 

prisão em Roma;  d) Para assegurar a Igreja que o  

mensageiro enviado por ela, cumprira fielmente o seu papel; 

e) Para encorajar os membros da igreja a se esforçarem em 

conhecer melhor o Senhor que os resgatara, conservando a 

unidade, a humildade, a comunhão e a paz. Nessa carta 

encontra-se um dos mais belos hinos cristológicos de todo o 

Novo Testamento, que se encontra em Fp 2.5-11. Nesse hino 

encontramos revelados os estados de Humilhação e de 

Exaltação de Cristo. No Estado de Humilhação Paulo fala sobre 

a encarnação, os sofrimentos e a morte de Cristo, e no Estado 

de Exaltação Paulo fala sobre a ressurreição, ascensão e a 

entronização de Cristo. A Carta aos Filipenses ainda é, 

juntamente com 2 Coríntios, uma carta que mais revela o 

coração do apóstolo aos gentios (carta autobiográfica). Sobre 

essa questão encontramos Paulo revelando, o que se segue: 

“Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho” Fp 

1.21. Cristo, a suprema revelação do Pai, era o motivo 

principal da existência e ministério do apóstolo Paulo. Paulo o 

reconhecia como Deus a quem devia adoração, e Senhor a 

quem devia se submeter e fazer a sua vontade. E esse 

entendimento levava o apóstolo a consagrar plenamente a sua 

vida a Cristo e ao seu reino. Veja o que ele disse: “Mas o que 
para mim era ganho reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, 
tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do 
conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a 
perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para 

que possa ganhar a Cristo” Fp 3.7. Essa epistola é chamada 

também a epistola da alegria, por isso Paulo convoca a Igreja 

a se alegrar com ele: “Regozijai-vos sempre no Senhor; outra 
vez vos digo, regozijai-vos”. Fp 4.4.  

 

ANIVERSÁRIO DA IGREJA (16,17/09): começaram ontem 
as festividades de aniversário de 20 anos de nossa Igreja.  
Tivemos um culto abençoadíssimo onde pregou o Pastor 
Alcemir Dantas. Tivemos também a participação dos 
conjuntos da Igreja e do grupo da igreja Peniel (Pr. Mano). 
Hoje pela manhã teremos outro culto onde pregará o Pr. 
André Soares. O conjunto Cântico de Davi estará conosco 
louvando a Deus nesse culto. À noite teremos o 
encerramento das festividades de aniversário com a 
presença do Pastor Pedro Inácio que pregará a Palavra de 
Deus, e a apresentação do nosso Coral além do Conjunto 
Getsêmani.  Participem e tragam convidados. 
UMA PALAVRA DE GRATIDÃO A DEUS (I): agradecemos 
a Deus pela existência da III Igreja Evangélica 
Congregacional de João Pessoa. Segundo o seu propósito 
eterno, Deus determinou que esse ministério fosse 
estabelecido nesse bairro e rua para a glória dele e para 
bênção nossa, de nossas famílias e da comunidade do 
Geisel, bem como de nossa cidade.  
UMA PALAVRA DE GRATIDÃO A DEUS (II): venho como 
Pastor titular da III IEC/JPA agradecer a Deus pelo privilégio 
que me foi dado de pastorear a nossa Igreja. Sinto-me 
extremamente honrado com essa deferência da parte do 
Senhor da Igreja. Parabenizamos a III IEC/JPA pelos seus 
vinte anos de organização. Manifesto ainda a minha gratidão 
aos pastores que já passaram pelo ministério da Igreja 
(Wilton Nóbrega e Cicero Manoel) e pelos atuais que 
colaboram no ministério oficial da Igreja (Walter Moura, 
Jedaías Rodrigues e Samuel Santos), e ainda aos pastores 
Carlos Formiga e Waldemar Esmeraldino que colaboram 
conosco. Em tudo seja engrandecido o nome do Senhor. 
ANIVERSÁRIO CONG. DO JOSÉ AMÉRICO (23,24/09): 
Nas festividades do aniversário da Congregação do José 
Américo que ocorrerão na data acima, iremos oferecer a 
Deus dois cultos, sendo um no sábado à noite e o outro no 
domingo à noite. O tema do aniversário é: Uma Igreja que 
Agrada a Deus, baseado em Cl 1.10. No sábado pregará o 
Pastor Eudes e os Conjuntos Ebenézer e Getsêmani estarão 
presente. Um ônibus será disponibilizado para levar e trazer 
os irmãos da Igreja. No domingo de aniversário pregará o Pr. 
Carlos Formiga.  
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!  

 


