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             BOLETIM DOMINICAL – 29/10/17 

   Focando a Doutrina Cristã  -  Antropologia  

Conceitua-se Antropologia como a parte da Teologia Sistemática 
que estuda o homem do ponto de vista teológico. O estudo da 
Antropologia começa com a criação do homem como uma criação 
direta feita pelas próprias mãos de Deus, e não produto de uma 
evolução de uma espécie qualquer. As Sagradas Escrituras nos 
revelam que a criação do homem foi: 1) Planejada por Deus – “E 
disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a 
nossa semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as 
aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo 
o réptil que se move sobre a terra” Gn 1.26 (Veja ainda Ap 4.11).  
2 ) Executada pelo próprio Deus – “E criou Deus o homem à sua 
imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou” 1 
Gn 1.27 (Veja ainda Gn 2.7,18,21-23; Jó 33.4). 3) Conforme um 
tipo divino – “E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de 
Deus o criou; homem e mulher os criou” Gn 1.27 (Veja ainda Gn 
1.26; 9.6; Tg 3.9). 4) Com uma distinção sexual (macho e fêmea) – 
“E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; 
homem e mulher os criou”  Gn 1.27 (Veja ainda Gn 2.18,20-25; Mt 
19.4; Mc 10.6). Foi revelado ainda nas Escrituras o propósito da 
criação do homem, conforme identificado a seguir: 1) Propósito 
principal – o ser humano foi criado para a glória de Deus – “A 
todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a 
minha glória, os formei, e também os fiz” Is 43.7 (Veja ainda Ef 
1.11,12; 1 Co 10.31;...). 2) Propósitos derivados: Procriar – “E 
Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-
vos,,...” Gn 1.28 (Veja ainda Gn 9.1). - Habitar e povoar a terra – 
“E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-
vos, e enchei a terra, e sujeitai-a;...” Gn 1.28 (Veja ainda Gn 9.1). - 
Sujeitar a criação – “Que é o homem mortal para que te lembres 
dele? e o filho do homem, para que o visites? Pois pouco menor o 
fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes 
com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos; tudo 
puseste debaixo de seus pés” Sl 8.4-6 (Veja ainda Gn 1.28-30).- 
Gozar a Deus – “Far-me-ás ver a vereda da vida; na tua presença 
há fartura de alegrias; à tua mão direita há delícias 
perpetuamente” Sl 16.11 (Veja ainda Sl 27.4; 73.25,26; Jo 7.37-
39;10.10;...).                      Pr. Eudes Lopes Cavalcanti    
       

     

                                                        

           ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

05 – Pr. Eudes; 12 – Pr. Waldemar;  
19 – Miss. Liliane; 26 – Pr. Bartolomeu   

CULTO DEVOCIONAL 
05 – Dc. Fabiano; 12 – Dc. Josias;  

19 – Marlene Soares; 26 – Dc. Francisco   
                            MOCIDADE (SÁB) 
        04 – Pr. Walter; 11 – Dc. Fabiano; 18 – Pr. Samuel 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
01 – Iza Maria; 08 – Laércia;  

22 – Claudeilsa; 29 – Marlene Soares 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

 Diác. Meireles (01,22); Diác. Bosco (08,29)  
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

05 – Pb. Emanuel; 12 – Pb. Saul;  
19 – Pr. Jedaías; 26 – Pb. Silas   

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
05 – Pr. Walter; 12 – Pr. Waldemar;  

19 – Pb. Saul; 26 – Pr. Samuel   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
05 – Pr. Samuel; 12 – Pb. Silas;  

19 – Pr. Walter; 26 – Pb. Carlos Alberto   
 ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

07 – Pr. Eudes; 14 – Iza Maria;  
21 – Pr. Waldemar; 28 – Ev. Davi 

ESCALA DLOV 
05 – Conj. Getsêmani/Conj. Coral  

12 - Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani 
19 - Conj. Ebenézer/Conj. Getsêmani  
25 – Conjunto Getsêmani/Ágape Kid 
 “Servi ao Senhor com alegria” 

 

PROGRAMAÇÃO NOVEMBRO 
 

02 – MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO 

05 – ASSEMBLEIA DE MEMBROS 

12 - BATISMOS 

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 (NOV/DEZ) 
02/11 – Manhã de Jejum e Oração; 05/11 – assembleia 
de membros; 11 – Aniversário Luana, filha de Adriana, 
esposa do Pr. Samuel; 12 – Batismos; 15 – Manhã de 
Jejum e Oração (Dia Nacional Jejum/Oração); 24 – 
Congresso Homens 1ª Distrital (Pr. Renato Vargens); 25 
(à tarde) – Confraternização das Auxiliadoras da 1ª 
Distrital da ALIANÇA; 25,26 -  Aniversário DMOC. 01/12 
– Confraternização DHEC; 02 – Chá de Bebê; 08 – 
Reunião Confecção Calendário Igreja 2018; 09 – Chá 
de Bebê; 10 – Dia da Bíblia; 15 – Culto casa irmã 
Antônia; 16 – Chá da Tarde – Confraternização DAUC; 
23 – Jantar Confraternização Igreja; 24 – Culto de Natal; 
31 – Culto Final de Ano.                  

               ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 
02-Jhulia Belmont (filha/Rivanda); 02-Helena 

(filha/Christyanne); 03-Joyce André; 04-José Trajano; 

04-Artemísia Fragoso; 06-Ana Weslia (neta/Fátima 

Rodrigues); 07-Yuri Costa; 08-Fernanda da Silva; 08-

Luana Vitória (filha/Adriana); 09-Raquel Bezerra; 10-

Adeilda Meireles; 11-Welington Arisson (E. Sátiro); 11-

Eudes Júnior; 13-Kaio Ribeiro (E. Sátiro); 14-Diác. João 

Bosco; 15-Mª José Alves; 15-Mª José Felipe (R. do Sol); 

15-Antônia Gabriel (E. Sátiro); 15-Manuela Gomes (E. 

Sátiro); 17-Fábio Batista; 18-Joanne Daienne; 18-Dayse 

Evelyn; 18-Francisco Pereira (E. Sátiro); 19-Cleytiane 

Martins (E. Sátiro); 20-Maciel Santos; 20-Geysa Carla; 

22-Lindalva Serafim; 23-Marivalda Souza; 23-Josinaldo 

da Silva (Naldinho); 24-Cristina Rodrigues; 25-Jefte 

Jonny (E. Sátiro); 26-Joquebede Porfírio; 28-Jairo da 

Costa (J. Américo); e 30-Ruanna A. Cavalcanti. 

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

Sab (28/10) – Murilo/Josias 

 
 

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 116 
Amor e gratidão para com Deus  

pela sua salvação 
1 - Amo ao Senhor, porque ele ouviu a 

minha voz e a minha súplica. 2 - Porque 
inclinou para mim os seus ouvidos; 

portanto, invocá-lo-ei enquanto viver.  

3 - Cordéis da morte me cercaram, e 
angústias do inferno se apoderaram de 

mim; encontrei aperto e tristeza. 
4 - Então, invoquei o nome do Senhor, 
dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma!  
5 - Piedoso é o Senhor e justo; o nosso 

Deus tem misericórdia. 6 - O Senhor 
guarda aos símplices; estava abatido, mas 
ele me livrou. 7 - Volta, minha alma, a teu 

repouso, pois o Senhor te fez bem. 8 - 
Porque tu, Senhor, livraste a minha alma 

da morte, os meus olhos das lágrimas e os 
meus pés da queda.  

9 - Andarei perante a face do Senhor, na 
terra dos viventes. 

10 - Cri; por isso, falei: estive muito aflito. 
11 - Eu dizia na minha precipitação: todo 

homem é mentira. 12 - Que darei eu ao 
Senhor por todos os benefícios que me 

tem feito? 13 - Tomarei o cálice da 
salvação e invocarei o nome do Senhor. 14 
- Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, 

na presença de todo o seu povo. 
15 - Preciosa é à vista do Senhor a morte 
dos seus santos. 16 - Ó Senhor, deveras 

sou teu servo; sou teu servo, filho da tua 
serva; soltaste as minhas ataduras.  

17 - Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e 
invocarei o nome do Senhor. 18 - Pagarei 

os meus votos ao Senhor; que eu possa 
fazê-lo na presença de todo o meu povo, 

19 - nos átrios da Casa do Senhor, no meio 
de ti, ó Jerusalém! Louvai ao Senhor! 

 
VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

 CRISTO NA BÍBLIA   (Pr. Eudes) 
                      HEBREUS  -  CRISTO, O SUMO SACERDOTE  

 A carta aos Hebreus foi escrita para fortalecer a fé dos irmãos 

em Cristo oriundo do judaísmo que viviam em Roma, e que 

estavam, por causa da perseguição ao Evangelho, tentados a 

abandonar o Cristianismo e voltar ao Judaísmo. Nessa carta o 

autor mostra que a atitude daqueles irmãos estava errada, pois 

o Cristianismo era superior ao Judaísmo por ser ele o ápice do 

programa redentor em que o judaísmo era a fase preparatória e 

o Cristianismo a fase consumada. Ainda o livro apresenta uma 

galeria de heróis da fé para animar a vacilante igreja da época. 

Na sua argumentação, o autor de Hebreus                                              

revela que Cristo era superior aos antigos profetas, a Moisés, a 

Josué e até aos próprios anjos e lhes apresenta a razão para 

isso: “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; Hb 1.4. “feito tanto mais excelente do que os anjos, 
quanto herdou mais excelente nome do que eles” Hb 1.30.  Em 

seguida, o autor de Hebreus trata de outro assunto relevante 

nessa relação Judaísmo x Cristianismo que é a questão do 

sacerdócio e da obra realizada por esse segmento religioso de 

Israel. Hebreus apresenta Cristo como o Sumo Sacerdote da 

nossa confissão, portanto superior a Arão (primeiro sumo 

sacerdote israelita) por ser Ele da ordem de Melquisedeque. 

“Assim, também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se 
fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu 
és meu Filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu 
és sacerdote eternamente, segundo a ordem de 
Melquisedeque” Hb 5.5,6. A carta aos Hebreus, 

complementando esse assunto, mostra que a obra realizada 

por Cristo na cruz foi o grande e perfeito sacrifício pelos 

pecados, portanto superior aos sacrifícios que os sacerdotes 

israelitas realizavam diariamente, inclusive aquele realizado 

pelo sumo sacerdote no Dia da Expiação. “E assim todo 
sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas 
vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados; 
mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, 
está assentado para sempre à destra de Deus” Hb 10.11,12. 

“Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um 
maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, 
não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas 
por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo 
efetuado uma eterna redenção” Hb 9.11,12. 

ANIVERSÁRIO DO DAUC – 28,29/10: começaram ontem as 
festividades de aniversário do Departamento de  
Auxiliadoras da nossa Igreja, que está completando vinte 
anos de organização. No culto de ontem pregou a 
Missionária Áustria, esposa do Pastor Claudio Alves, da 1ª  
IEC/JPA – Bancários. A bandinha do DHEC da Igreja 
participou do culto bem como os conjuntos Ebenézer e 
Getsêmani. No culto de hoje a noite pregará a missionária 
Matilde, da IEC/RANGEL. Também nesse culto o 
Seminarista/cantor Múcio Adler, da IEC/ÁGUA FRIA 
ministrará o louvor.  
MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: na próxima quinta-feira, 
dia 02/11, feriado nacional, teremos uma manhã de jejum e 
oração. A reunião começará as 09h e se encerrará às 12h. 
Convidamos a toda a Igreja para esse momento de jejum  e 
oração para nos humilharmos diante de Deus, pedindo 
misericórdia para as nossas vidas, famílias e Igreja. Toda a 
liderança da Igreja (Pastores, Presbíteros e Diáconos, 
dirigentes de Departamentos e de Grupos de Louvor) deve 
estar presente para buscarmos a face do Senhor. A reflexão 
bíblica é de responsabilidade do Pastor Walter Moura.  
REUNIÕES CONFECÇÃO DE DIRETORIAS: os 
departamentos de Homens, de Mulheres, de Jovens e 
Adolescentes, e de Louvor devem promover reuniões 
setoriais visando à confecção de suas respectivas diretorias 
para 2018. Lembrando que já está definida a data da 
reunião de confecção do calendário de eventos da Igreja 
para 2018 (08/12) e as novas diretorias já devem estar 
confeccionadas, pois o calendário de eventos de 2018 
contemplará os eventos setoriais que envolvam a 
participação da Igreja toda. 
REUNIÃO EXAME CANDIDATOS AO BATISMO: na 
próxima terça-feira os oficiais Presbíteros estarão 
examinando os candidatos ao batismo que já frequentaram a 
Classe de Catecúmenos. O Presbítero Evandro José é o 
relator dessa atividade.   
ASSEMBLEIA DA IGREJA: no próximo domingo (05/11), 
pela manhã, teremos uma assembleia da Igreja para 
aprovação dos candidatos ao batismo. A assembleia 
ocorrerá depois do período devocional que será um pouco 
mais extenso do que o rotineiro. Nessa assembleia será 
apresentado o relatório financeiro da Igreja.  
BATISMOS: no domingo dia 12/11, teremos um culto pela 
manhã onde serão batizados os irmãos que foram 
aprovados pela assembleia de membros.         

 


