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Uma panorâmica sobre Tito        
     A carta de Paulo a Tito é considerada uma 

carta pastoral porque foi destinada a um 

obreiro companheiro do apóstolo numa de 

suas viagens missionárias. Tito era um 

convertido gentio através do ministério de 

Paulo, e fora designado por Paulo para ser o 

obreiro da igreja de Creta. “Por esta causa te 

deixei em Creta, para que pusesses em boa 

ordem as coisas que ainda restam...” Tt 1.5. 

Paulo tinha a Tito como um companheiro fiel e 

capaz e o cita em suas cartas treze vezes, 

sempre fazendo menção elogiosa a ele.  

     Quatro foram os motivos que levaram a 

Paulo a escrever a Tito, a saber: 1) Orientar a 

Tito a por em ordem as coisas que ficaram 

pendentes no ministério daquela igreja, 

especialmente a questão da eleição de 

presbíteros. “Por esta causa te deixei em 

Creta, para que pusesses em boa ordem as 

coisas que ainda restam e, de cidade em 

cidade, estabelecesses presbíteros, como já 

te mandei” Tt 1.5; 2) Ajudar as igrejas daquela 

Ilha a crescerem na fé, no conhecimento da 

verdade e em santidade; 3) silenciar os falsos 

mestres que frequentavam as igrejas; 4) 

solicitar a Tito vir a Paulo, quando fosse 

substituído na direção do trabalho por 

Ártemas ou Tíquico. 

    Essa carta tem as seguintes características 

especiais: 1) A carta contém dois breves, mas 

profundos resumos da obra redentora 

realizada por Cristo na cruz do Calvário; 2) A 

igreja e o seu ministério devem estar       

      

edificados sobre firmes alicerces 

espiritual, teológicos e éticos; 3) Contém  

uma das duas listas no Novo Testamento (a 

outra encontra-se em 1 Timóteo) sobre as 

qualificações exigidas por Deus dos 

obreiros de uma igreja local. 

      Olhando para a carta de forma 

panorâmica, encontramos quatro temas 

que merecem destaque: 1) As qualificações 

espirituais necessárias para os que são 

separados para o ministério na igreja (Tt 

1.5-9); 2) O ensino da sã doutrina como 

prioridade no ministério didático da igreja 

e a repreensão aos falsos mestres (Tt 1.10-

2.1); 3) A ênfase na obra redentora de 

Cristo, mesmo que apresentada de forma 

sucinta (2.11-14; 3.4-7); 4) A ênfase nos 

papéis exercidos pelos diversos 

segmentos da igreja (pessoas idosas tanto 

do sexo masculino como do feminino, das 

mulheres e homens jovens, e dos servos) 

(2.1-10); 5) A ênfase nas boas obras e numa 

vida de retidão como provas evidentes de 

uma genuína conversão a Cristo (Tt 1.16; 

2.7,14; 3.1,8,14). 

     No esboço da carta, encontramos: 1) a 

introdução (1.1-4); 2) As instruções sobre o 

estabelecimento de Presbíteros na Igreja 

onde se encontram qualificações pessoais 

e qualificações familiares (1.5-9); 3) 

Instruções à respeito de falsos mestres 

onde se encontram revelado o caráter e 

conduta deles, e uma repreensão a eles 

(1.10-16); 4) Instruções a respeitos dos 

diversos segmentos de pessoas, contendo 

orientações para idosos, jovens e servos 

(2.1-15); 5) Exortações às boas obras (3.1-

11); 6) A conclusão com recomendações, 

saudações pessoais e a ministração de 

uma bênção “A graça seja com vós todos. 

Amém”  (3.12-15).   Pr. Eudes L. Cavalcanti             
                       

     

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
           

              CALENDÁRIO DE EVENTOS (DEZ) 

13/12 – Dia da Bíblia; 18/12 – Culto de Gratidão 

casa de Antônia; 19/12 – Jantar de 

Confraternização Igreja, Cong. Ernani e Rota do 

Sol; 23 – Jantar Confraternização Valentina; 

24/12 – Celebração do Natal; 27/12 – Jantar de 

Confraternização; 31/12 – Culto final ano Igreja 

e Congregações.  

       ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 

01-Carlos Alberto (Pb); 01-Lamarck Ribeiro; 02-

Kézya Lopes; 03-Mª Júlia (E. Sátiro); 03-Albiana  

Alves; 05-Fábio Lima; 05-Saullo Vinicius (E. 

Sátiro); 05-Débora Thamyres; 07-Daynne 

(Valentina); 07-André Augusto; 07-Anna Júlia; 08-

Mª da Conceição; 09-Sueleide de Holanda 

(Valentina); 10-Neusa de Moura; 11-José Inaldo 

(R. do Sol); 12-Edvando Bonifácio (Dc. R. do Sol); 

12-Lucas Henrique (Valentina); 14-Mª Teodória; 

15-Mª do Socorro (R. do Sol); 15-Mª Eliane; 16-Ana 

Lia Mendes (R. do Sol); 18-Irurá Fernandes 

(Valentina); 19-Waltercir Ribeiro (Valentina); 21-

Nayara Gabriella (Valentina); 24-Joselito 

(Valentina); 25-Danielle Santiago (E. Sátiro); 25-

Suelma Priscila (Valentina); 26-Telma Geusa 

(Valentina); 28-Emanueli Ferreira; 28- Feliciano 

Nícolas; 31-Elizabete Mª (Valentina) e 31-Cintia 

Alice (R. do Sol).  

ESCALA DE DIACONOS 

Hoje: Marconi/Euclides; Ter – Marçal  

 

 

 

 
 

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO (27/12): logo 

após o culto do último domingo deste mês 

teremos o nosso jantar de confraternização. É 

um jantar tipo americano onde todos podem 

participar trazendo uma travessa com alimento.   

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  

 

“Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que 

os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras; 

estas coisas são boas e proveitosas aos homens” Tt 3.8 



 

 

     
           ESCALA DE OBREIROS (DEZEMBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
13 – Pr. Walter; 20 – Dc. Josias;  

24 – Pr. Samuel; 27 – Davi Silva; 31 – Pr. Eudes 
CULTO DEVOCIONAL 

13 – SEMI; 27 – Leandro (Léo) 
MOCIDADE (SÁB) 

19 – Pr. Walter; 26 – Pr. Samuel 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

16 – Pr. Samuel;  
23 – Carmelita; 30 – Adriana Félix 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Bosco (16,30); Meireles (23)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
 13 – Pb. Enoaldo;  

20 – Pb. Severino; 27 – Dc. Josias 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

13 – Pr. Jedaías;  
20 – Pr. Walter; 27 – Dc. Marcone 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

13 – Pb. Saul;  
20 – Davi Silva; 27 – Pr. Walter 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
13 – Pr. Samuel;  

20 – Dc. Francisco de Assis; 27 – Pr. Samuel  
       ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

15 – Iza Maria; 
22 – Davi Silva; 29 – Marlene Soares 

 ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Davi Silva (15,29) 

 

 
 

NATUREZA PURA (Galetos assados, 
temperos diversos) -  organização Ednaldo 

Soares Lopes. Fone 986201172 
 

 

 

LEITURA BÍBLICA 
Salmo 19 

A excelência da criação e suas leis, assim 
como da palavra de Deus 

 
 1- Os céus manifestam a glória de Deus e o 
firmamento anuncia a obra das suas mãos. 
2 - Um dia faz declaração a outro dia, e uma 

noite mostra sabedoria a outra noite. 3 - 
Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas 
vozes.  4 - em toda a extensão da terra, e as 

suas palavras, até ao fim do mundo. 
Neles pôs uma tenda para o sol, 5 - que é 

qual noivo que sai do seu tálamo e se 
alegra como um herói a correr o seu 

caminho. 6 - A sua saída é desde uma 
extremidade dos céus, e o seu curso, até à 
outra extremidade deles; e nada se furta ao 

seu calor. 
7 - A lei do Senhor é perfeita e refrigera a 
alma; o testemunho do Senhor é fiel e dá 
sabedoria aos símplices. 8 - Os preceitos 

do Senhor são retos e alegram o coração; o 
mandamento do Senhor é puro e alumia os 

olhos. 9 - O temor do Senhor é limpo e 
permanece eternamente; os juízos do 

Senhor são verdadeiros e justos 
juntamente. 10 - Mais desejáveis são do que 
o ouro, sim, do que muito ouro fino; e mais 

doces do que o mel e o licor dos favos. 
11 - Também por eles é admoestado o teu 

servo; e em os guardar há grande 
recompensa. 12 - Quem pode entender os 
próprios erros? Expurga-me tu dos que me 

são ocultos. 13 - Também da soberba 
guarda o teu servo, para que se não 

assenhoreie de mim; então, serei sincero e 
ficarei limpo de grande transgressão. 

14 - Sejam agradáveis as palavras da minha 
boca e a meditação do meu coração 

perante a tua face, Senhor, rocha minha e 
libertador meu! 

 

DIA DA BÍBLIA: hoje à noite iremos celebrar ao 

Senhor pela passagem do Dia da Bíblia (segundo 

domingo de dezembro). Os hinos e a pregação 

serão direcionados para esse tema. 

BERÇÁRIO: hoje à noite será inaugurado o 

Berçário da Igreja. O berçário tem uma área 

exclusiva, climatizada e higienizada para 

acolher os nossos bebês durante os cultos da 

noite. O berçário tem como administrador o 

Departamento Infantil que fará uma escala 

mensal de pessoas para ajudar nessa obra.  

CASA DE ACOLHIDA: ontem realizamos o Natal na 

Casa de Acolhida. Houve um culto sobre o tema 

do nascimento do Senhor Jesus, seguido de um 

momento social onde oferecemos aos presentes 

um lanche bem como deixamos para cada um 

uma lembrança da Igreja. 

SORTEIO TV LED: logo após o culto do dia 27/12, 

o Departamento de Louvor (DLOV) estará 

sorteando uma TV SAMSUNG Full HD, 32 

polegadas. Ainda há tempo para você participar 

do sorteio. O valor de cada cartela é de R$ 5,00.  

ESCOLHA DIRETORIA DINF: hoje, logo após o 

estudo da lição, teremos a escolha da diretoria 

do Departamento Infantil da Igreja para 2016. As 

pessoas interessadas em trabalhar nesse 

ministério estão convidadas para participar 

dessa reunião. 

CALENDÁRIO DE EVENTOS: na próxima sexta-

feira teremos uma reunião à noite para 

confecção do calendário de eventos da Igreja 

para 2016. Todas as novas diretorias devem 

comparecer para a confecção desse calendário, 

inclusive os dirigentes das Congregações. 

Sugerimos que as novas diretorias esbocem os 

seus calendários setoriais  para implementação 

no calendário geral da Igreja. 

ASSEMBLEIA DA IGREJA: no próximo domingo 

pela manhã, no período da EBD, teremos a 

assembleia da Igreja para homologação das 

novas diretorias, e leitura de relatórios 

financeiros. 

CULTO FINAL DE ANO: o culto de final de ano será 

realizado no horário das 22h às 24h. 

BATISMOS e POSSE DE DIRETORIAS 

27/12 
 

 
 

 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  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 
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