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BOLETIM DOMINICAL – 27/08/17 
     Focando a Doutrina Cristã  -  Bibliologia (IV)   
 

A Inerrância da Bíblia e a Iluminação do Espírito 
 

Por Inerrância se quer dizer que a Bíblia nos seus autógrafos 

originais não contém erros, é inteiramente fidedigna em todos os 

fatos que relata. “Buscai no livro do SENHOR, e lede; nenhuma 

destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará; porque a minha 

própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará” Is 

34.16. Sobre o assunto são observadas as seguintes evidências:  

a) A Bíblia ensina a sua própria inerrância. - A inspiração requer a 

inerrância – “E temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual 

bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar 

escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em 

vossos corações. 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 

1.19-21 (Veja ainda  Jo 17.17). - As mensagens divinas eram distintas 

das falas dos falsos profetas pela sua veracidade total e absoluta – 

“Deus não é homem, para que minta; nem filho do homem, para 

que se arrependa; porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e 

não o confirmaria?” Nm 23.19 (Veja ainda Dt 13.1-5; 18.20-22). 

b) A Bíblia ensina a sua própria autoridade, e isto implica em 

inerrância – “Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei: Eu 

disse: Sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses àqueles a quem a 

palavra de Deus foi dirigida (e a Escritura não pode ser anulada)” 

Jo 10.34,35 (Veja ainda Mt 5.17-20);  

c) A Escritura usa textos dela mesma para apoiar a sua inerrância – 

na própria Palavra de Deus encontramos textos que comprovam a 

inerrância das Sagradas Escrituras.  “Porque em verdade vos digo 

que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se 

omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido” Mt 5.18 (Veja ainda  Jo 

10.34,35).      
A Iluminação do Espírito Santo - Por Iluminação do Espírito, 

entende-se a ação do Espírito Santo na mente do leitor das Sagradas 

Escrituras fazendo-o compreender o significado do texto sagrado – 

“Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as 

Escrituras” Lc 24.45.    (Veja  ainda  Jo 16.13;  Ef 1.17,18;  Cl 1.9;  

At 16.14).                                          Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  
      

                                                        

           ESCALA DE OBREIROS (SETEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

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

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

                            MOCIDADE (SÁB) 
02 – Pr. Walter; 09 – Pr. Formiga;  
23 – Dc. Fabiano; 30 – Dc. Josias 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 
06 – Laércia; 13 – Adriana Félix;  

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

  (06,20) – Dc. Bosco; (13,27) – Diác. Meireles  
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

03–Pb.Silas;10–Pr.Jedaías; 7–Pr. Walter; 24–Pr. Waldemar   
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
03 – Pb. Emanuel; 10 – Pb. Saul;  

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

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

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

ESCALA DLOV 
03 – Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 
07 - Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 
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: Gentil/Marçal; Terça – Fabiano 
 

 
 

  

 

 

  

 

 
    

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (SET/OUT) 
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. 
01/10 – Dia do Pastor Congregacional (02); 08 – Dia Nacional 
de Missões; 11 a 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. 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 29 
 

Davi exorta a louvar  
a majestade de Deus 

 1 - Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, 
dai ao Senhor glória e força. 2 - Dai ao 

Senhor a glória devida ao seu nome; adorai o 
Senhor na beleza da sua santidade. 

3 - A voz do Senhor ouve-se sobre as águas; 
o Deus da glória troveja; o Senhor está sobre 

as muitas águas.  
4 - A voz do Senhor é poderosa; a voz do 

Senhor é cheia de majestade. 
5 - A voz do Senhor quebra os cedros; sim, o 
Senhor quebra os cedros do Líbano. 6 - Ele 

os faz saltar como a um bezerro; ao Líbano e 
Siriom, como novos unicórnios. 7 - A voz do 

Senhor separa as labaredas do fogo.  
8 - A voz do Senhor faz tremer o deserto; o 

Senhor faz tremer o deserto de Cades.  
9 - A voz do Senhor faz parir as cervas e 

desnuda as brenhas. E no seu templo cada 
um diz: Glória! 

10 - O Senhor se assentou sobre o dilúvio; o 
Senhor se assenta como Rei perpetuamente. 

11 - O Senhor dará força ao seu povo; o 
Senhor abençoará o seu povo com paz. 

####### 
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 
ANIVERSÁRIO CONG. JOSÉ AMÉRICO - 23,24/09  

JUBILEU DE OURO DA ALIANÇA - 13,14/10  

 

 CRISTO NA BÍBLIA  (Pr. Eudes) 
 

1, 2 CORÍNTIOS – CRISTO, O CENTRO  
DA MENSAGEM PAULINA 

     

Corinto era uma das maiores cidades da Grécia antiga. A Igreja 

em Corinto fora fundada por Paulo em sua segunda viagem 

missionária durante os dezoito meses que trabalhou nela 

juntamente com Áquila e Priscila (At 18.1-18). O fervoroso Apolo 

também trabalhou naquela cidade na ausência de Paulo (At 

19.1). Aquela Igreja era composta de judeus e gentios, sendo 

esse último grupo bem maior do que o primeiro. Com o 

crescimento da Igreja surgiram problemas que foram 

administrados por Paulo através de duas cartas destinadas a ela 

num curto intervalo de tempo entre uma e outra. Paulo 

escreveu a primeira carta para administrar problemas que a 

Igreja enfrentava, e que fora informado pela família de Cloé (1 

Co 1.11). Esses problemas giravam em torno de divisões dentro 

da Igreja, litígios entre irmãos, questões morais, éticas e 

doutrinárias. Isso maculava a santidade da Igreja. Para solução 

desses problemas Paulo, pelo Espírito Santo, estabeleceu dois 

princípios que iriam nortear a Igreja de Corinto bem como a 

Igreja do Senhor em todos os tempos. O primeiro princípio 

revela a Igreja como o Corpo de Cristo, portanto indivisível. O 

segundo princípio revela o correto proceder de uma pessoa 

unida espiritualmente com Cristo, como membro do corpo.   

Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios com as seguintes 

finalidades: a) Encorajar a maioria da igreja que lhe era fiel, 

como seu pai espiritual; b) Contestar e desmascarar os falsos 

apóstolos que distorciam a sua mensagem e enfraqueciam o seu 

apostolado em Corinto; c) Repreender a minoria daquela 

comunidade que fora seduzida pelos falsos obreiros, opositores 

de Paulo. Quanto à Cristologia, temos Cristo como a cabeça do 

corpo, a Igreja. Os crentes estão ligados espiritualmente uns aos 

outros formando o corpo e esse por sua vez ligado a Cristo que é 

a cabeça da Igreja. Outra questão Cristológica tem haver com 

Cristo como as primícias da ressurreição. No programa divino o 

corpo dos crentes na ressurreição final será semelhante ao 

corpo ressurreto de Cristo. Cristo as primícias e depois dele, a 

Igreja. Quando isso for concretizado cumprir-se-á a palavra que 

está escrita: “Tragada foi a morte na vitória”. Ainda merece 

destaque a mensagem da pregação apostólica centrada no 

Cristo crucificado, que era escândalo para os judeus e loucura 

para os gentios. Paulo dizia que Cristo é o poder de Deus e 

sabedoria de Deus. Dizia ainda Paulo que Cristo era para a 

Igreja: sabedoria, justiça, santificação e redenção.  

PROGRAMAÇÃO DO DERE: no próximo domingo pela 
manhã teremos uma programação especial coordenada pelo 
Departamento de Educação Religiosa de nossa Igreja.  
ANIVERSÁRIO DO CIRCULO DE ORAÇÃO (07/09): no 
feriado nacional do dia 7 de setembro teremos, à tarde 
(14.30h às 17h), as festividades de aniversário do Círculo de 
Oração de nossa Igreja. Estará conosco pregando a Palavra 
de Deus o Pastor Mano. Os Conjuntos Ebenézer e 
Getsêmani participarão do culto louvando a Deus. 
ANIVERSÁRIO DO DEPARTAMENTO DE HOMENS 
(10/09): no domingo dia 10/09, à noite comemoraremos o 
aniversário do Departamento de Homens de nossa Igreja. 
Pregará no culto o Pastor Samuel Santos. Os conjuntos da 
Igreja participarão também dessa celebração.  
ANIVERSÁRIO DA IGREJA (16,17/09): nos dias 
identificados iremos comemorar os vinte anos de 
organização da III IEC/JPA. Estarão conosco ministrando a 
Palavra de Deus, sob o tema Os Ofícios de Cristo e suas 
implicações na vida da Igreja, os pastores Thomas Magnum 
(Recife/PE), 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. 
NOTA DE GRATIDÃO: agradecemos a todos os irmãos que 
voluntariamente têm contribuído financeiramente para a 
manutenção do trabalho do Senhor através do ministério de 
nossa Igreja. Certamente que Deus, que tudo vê, tem 
abençoado esses irmãos e os abençoará mais ainda, pois 
Ele é fiel em cumprir a sua Palavra, que diz: “Dai, e ser-vos-
á dado; boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, 
vos deitarão no vosso regaço;...” Lc 6.38.  
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL: lembramos aos faltosos a 
necessidade de valorizarem o ministério da Escola Bíblica 
Dominical, frequentando-a aos domingos pela manhã 
assiduamente. Lembramos ainda que o domingo é o Dia do 
Senhor e não nosso. Não temos o direito de fazer do Dia do 
Senhor o que queremos. Assim sendo, venha você e sua 
família para a Igreja, participe da EBD e do culto à noite e 
seja abençoado por Deus. 
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. Peço aos pais que incentivem 
aos seus filhos para contribuir, a fim de que eles aprendam 
desde cedo o salutar costume da contribuição para a obra 
de Deus e da bênção que isso redunda. 

 


