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BOLETIM DOMINICAL – 07/02/16 
   

Uma panorâmica sobre 3ª João         
     Como já foi dito, no Novo Testamento 

encontramos cinco livros escritos por João: o 

Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João e 

Apocalipse.      

     A terceira carta de João é destinada a um 

irmão em Cristo que pertencia a uma das 

igrejas da Ásia Menor da época. Naquela 

época havia muitos obreiros itinerantes que 

pregavam a Palavra de Deus. Criou-se uma 

cultura evangélica naquele tempo de 

hospedar esses obreiros em suas viagens 

missionárias, sendo Gaio, o destinatário da 3ª 

carta de João, um deles por quem o apóstolo 

nutria uma estima especial. Vejamos o que 

João disse desse irmão: “Porque muito me 

alegrei quando os irmãos vieram e 

testificaram da tua verdade, como tu andas na 

verdade. Não tenho maior gozo do que este: o 

de ouvir que os meus filhos andam na 

verdade. Amado, procedes fielmente em tudo 

o que fazes para com os irmãos e para com os 

estranhos, que em presença da igreja 

testificaram da tua caridade, aos quais, se 

conduzires como é digno para com Deus, bem 

farás” vs 3-6. 

      No texto acima, João expressa a sua alegria 

pelo testemunho que muitos davam da 

integridade de Gaio bem como do seu apoio a 

essa obra de acolhida aos servos do Senhor 

que eram missionários e que viviam pregando 

nas localidades, sem sustento financeiro.  

    Depois, João faz referência ao líder de uma 

das igrejas da época chamado Diótrefes que era 
 

soberbo e que não aceitava a autoridade 

apostólica de João, difamando o venerável 

servo do Senhor, e, proibindo a membrezia 

da Igreja a não receber os missionários 

itinerantes nem lhe dar acolhida, chegando 

até a expulsá-los da Igreja. “Tenho escrito à 

igreja; mas Diótrefes, que procura ter entre 

eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se 

eu for, trarei à memória as obras que ele faz, 

proferindo contra nós palavras maliciosas; e, 

não contente com isto, não recebe os irmãos, 

e impede os que querem recebê-los, e os 

lança fora da igreja” vs 9,10.   

     Nessa carta João faz referência a outro 

servo de Deus chamado Demétrio que, tudo 

indica, fazia parte da igreja que Diótrefes 

procurava ter o primado, no qual todos 

deviam se espelhar, devido a sua integridade 

e o seu amor pela obra do Senhor. “Todos 

dão testemunho de Demétrio, até a mesma 

verdade; e também nós testemunhamos; e 

vós bem sabeis que o nosso testemunho é 

verdadeiro” v 12.  

     No término da carta João manifesta a 

esperança de visitar Gaio para falar-lhe à 

viva voz, talvez sobre a precária situação da 

Igreja sob a liderança de um líder 

autocrático, completamente fora do 

propósito de Deus. 

     Infelizmente no meio do povo de Deus 

sempre se encontrou pessoas desprovidas 

do temor a Deus ocupando cargo de 

liderança na Igreja do Senhor. Essas pessoas 

não aceitam pastoreio, acham-se o máximo, 

autossuficientes, e que estragam a obra do 

Senhor. No Novo Testamento Paulo se 

queixou de Himeneu, Fileto, Alexandre (João 

na carta em apreço queixou-se de Diótrefes), 

pessoas que seguiram o mesmo padrão de 

comportamento de Coré, Datã, Abirão, 

Absalão, lideres do Antigo Testamento, maus 

exemplos que o povo de Deus não deve se 

espelhar.              Pr. Eudes Lopes Cavalcanti             

                       

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
 
 

            
 
 

     

    

    

    CALENDÁRIO DE EVENTOS (FEV/MAR) 
06 a 09/02 – Retiro Espiritual; 14/02 – Dia do 

Homem Congregacional; 27/02 – Avanço 

Missionário Rota do Sol. 08 a 12/03 – Concilio 

Nacional da ALIANÇA; 13/03 – Dia Internacional da 

Mulher; 13/03 – Domingo Missionário; 19/03 – 

Aniversário do Núcleo Auxiliadoras Ernani Sátiro; 

19/03 – Dia D – Intercâmbio Distrital de Jovens 

ALIANÇA; 24 a 27/03 – Congresso Nacional DNAEC; 

26/03 – Programação Especial DLOV; 27/03 – 

Conferência Missionária Infantil. 

       ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 
01-Bianca Paredes (Valentina), 02-André Fragoso, 

03-Rejane Martins (Valentina), 03-Pedro Henrique 

(filho Danilo), 04-Pb. Genison Gomes, 06-  

Elma Araújo, 07-Tatiane Cristine (Valentina), 08-

Meiryelli dos Santos (Valentina), 09-Andevy Kauã 

(sobrinho  Aneilde), 09-Henery Lopes, 10-Israel  

Fernandes, 11-Rayane Cintia (Valentina), 13-Isabelly 

Christine (R. Sol),13- Mª do Socorro, 14-Carmem 

Lúcia (Valentina), 15-Cristiliano Leandro, 15-  

Ronaldo Raimundo (Valentina), 16-Auzeni da Silva, 

18-Camilly Yasmin (Valentina), 19-Mário Lopes, 20-

Alef David (R. Sol), 20-Mª do Socorro (R. Sol), 20-

Albertina Claudina, 21-Rebeca Brito, 21-Antônia de 

Medeiros (Valentina), 22-Fábio Marques (R. Sol), 22-

Elza Helena, 22-José Bruno, 23- Hortência Gabriela, 

24-Danilo José, 25-Gerlane Lima, 25-Edmilson 

Marinho (R. Sol) e 27-Adriana Meireles.  

ESCOLA BIBLICA DOMINICAL, VALORIZE ESSE 

MINISTÉRIO. HORÁRIO 09H ÀS 11H 
 

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  

 

“Amado, procedes fielmente em tudo o que 

fazes para com os irmãos e para com os 

estranhos, que em presença da igreja 

testificaram da tua caridade, aos quais, se 

conduzires como é digno para com Deus, bem 

farás”   3 Jo 5,6 



 

 

     
             
             ESCALA DE OBREIROS (FEVEREIRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  

07 – Pr. Eudes; 14 – Pr. Samuel;  

21 – Pr. Walter; 28 – Pr. Eudes  

                          CULTO DEVOCIONAL 

14 –  Dc. Bonifácio;  

21 – Isabel Cristina; 28 – Fabinho  

MOCIDADE (SÁB) 

13 – Dc. Josias; 20 – Pr. Samuel; 27 – Pr. Walter 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 

               03 – Marlene Soares; 10 – Iza Maria 

      17 – Pr. Samuel Santos; 24 – Marlene Soares 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Bosco (17) Meireles (10,24) 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

14 – Pr. Jedaías;  

21 – Pb. Enoaldo; 28 – Pr. Walter  

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

07 – Pr. Jedaías; 14 – Dc. Marcone;  

21 – Pr. Jedaías; 28 – Pb. Emanuel  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

14 – Pr. Walter; 21 – Pb. Saul; 28 – Fabiano  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

14 – Dc. Josias;  

21 – Pr. Samuel; 28 – Dc. Francisco       

  ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

09 – Pr. Samuel;  

16 – Iza Maria; 23 – Pr. Walter 

CASA DE ACOLHIDA 

13 – Dc. Josias; 27 - Davi Silva  

 

 
                       

ESCALA DE DIACONOS 
Hoje - Bonifácio/Marçal; Seg - Euclides 

LEITURA BÍBLICA - SALMO 32  

  

A felicidade do homem perdoado. Exortação 

ao arrependimento – Salmo de Davi 

 

 1 - Bem-aventurado aquele cuja transgressão 

é perdoada, e cujo pecado é coberto. 2 - Bem-

aventurado o homem a quem o Senhor não 

imputa maldade, e em cujo espírito não há 

engano. 3 - Enquanto eu me calei, 

envelheceram os meus ossos pelo meu 

bramido em todo o dia. 4 - Porque de dia e de 

noite a tua mão pesava sobre mim; o meu 

humor se tornou em sequidão de estio. (Selá) 

5 - Confessei-te o meu pecado e a minha 

maldade não encobri; dizia eu: Confessarei ao 

Senhor as minhas transgressões; e tu 

perdoaste a maldade do meu pecado. (Selá) 

6 - Pelo que todo aquele que é santo orará a 

ti, a tempo de te poder achar; até no 

transbordar de muitas águas, estas a ele não 

chegarão. 7 - Tu és o lugar em que me 

escondo; tu me preservas da angústia; tu me 

cinges de alegres cantos de livramento. (Selá) 

8 - Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que 

deves seguir; guiar-te-ei com os meus olhos.  

9 - Não sejais como o cavalo, nem como a 

mula, que não têm entendimento, cuja boca 

precisa de cabresto e freio, para que se não 

atirem a ti. 

10 - O ímpio tem muitas dores, mas aquele 

que confia no Senhor, a misericórdia o 

cercará. 11 - Alegrai-vos no Senhor e regozijai-

vos, vós, os justos; e cantai alegremente todos 

vós que sois retos de coração. 

RETIRO ESPIRITUAL (07 à 09/02) 

Local: Instalações da III IEC/JPA 

Tema: Santidade – uma das marcas da Igreja de 

Cristo. 

Lema: “... a santidade convém à tua casa, 

Senhor, para sempre” Sl 93.5. 

Dia/Dirigente/Preletor/Sub-tema) 

Domingo pela manhã (09.30h as 11.30h): 

Dirigente: Diác. Murilo; Preletor: Pr. Walter 

Moura (Aspectos Teológicos da santificação – 

Lv 19.2) 

@@@@@@@ 

Domingo à noite (18h às 20h): Dirigente: André 

Fragoso; Preletor: Pr. Eudes Lopes (O papel da 

oração no processo da santificação – Cl 

1.9,10). 

@@@@@@@ 

Segunda (09.30h as 11.30h): Dirigente; Raquel 

Moura; Preletor: Pr. Jedaías Rodrigues (Usos e 

costumes como consequência da santificação – 

1 Pe 1.15,16); Segunda (18h às 20h): Dirigente: 

Henery Lopes; Preletor: Pr. Samuel Santos (O 

papel das Escrituras na obra de santificação – 

Sl 119.9,11). 

@@@@@@@ 

Terça-feira (09.30h às 11h): Dirigente: Makobi 

Lopes; Preletor: Diác. Josias Junior (A 

Santificação e a obra do Senhor – 2 Tm 2.21). 

@@@@@@ 

Atenção: Domingo pela manhã, a partir das 12h 

almoço 0800. 

Segunda-feira à noite, a partir das 20.30h, 

Jantar da Mocidade. 0800. 

Os conjuntos ebenézer, Getsêmani, bandinha 

participarão dos cultos conforme escala do 

dlov. 

@@@@@@ 

CEIA DO SENHOR: hoje à noite iremos celebrar 

a Ceia do Senhor. Lembramos aos irmãos que 

a Ceia é o símbolo memorial da morte 

redentora de nosso Senhor Jesus Cristo na 

cruz do Calvário. O Senhor ordenou que a Sua 

Igreja se reunisse periodicamente para 

realizar essa grande celebração. Em 

obediência ao Senhor da Igreja, subamos hoje 

à noite a casa do Senhor com um coração 

agradecido e participamos dessa celebração. 

“Fazei isto em memória de mim”. 

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA: Qua (Manhã) – 

Momento de Oração obreiros. (Tarde) - Círculo 

de Oração. Sex – Ensaio DHEC. Sáb - DMOC. 

 

 

 

 

“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 
 

 

http://colunas.gospelmais.com.br/files/2012/12/dez-pastores-que-nao-respeito-nao-admiro.png
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