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Uma panorâmica sobre Judas         
     O penúltimo livro do Novo Testamento tem 

o nome de Judas. Esse Judas era filho de José 

e Maria, portanto meio irmão do Senhor Jesus. 

Ele se identifica na carta que escreveu como 

Judas irmão de Tiago, fazendo isso para dar 

credibilidade ao seu escrito, citando como 

referência Tiago por ser este seu irmão pastor 

da Igreja de Jerusalém. Essa carta que tem o 

tema Batalhar pela Fé foi escrita, 

aproximadamente, entre os anos de 70 e 80 

da era cristã para os mesmos destinatários 

das cartas de Pedro. Judas escreveu essa 

carta com duas finalidades: 1) Advertir aos 

crentes sobre a grave ameaça dos falsos 

mestres e sua influência destruidora nas 

igrejas da época; 2)  Conclamar a todos os 

crentes genuínos a batalhar pela fé que uma 

vez por todas foi entregue aos santos.  

     Quanto aos falsos mestres e seus ensinos, 

Judas escreveu para combatê-los no que se 

refere à posição deles abertamente 

antinomiana (ensino que enfatizava que a 

salvação pela graça permitia ao salvo viver 

uma vida de pecado sem sofrer a 

consequências dos mesmos). Esses falsos 

mestres rejeitavam ainda a revelação divina 

acerca da pessoa e da natureza do Senhor 

Jesus. Esses erros doutrinários causaram um 

estrago nas igrejas da época, dividindo-as 

quando a questão da fé e da conduta da vida 

cristã. Judas descreve esses falsos mestres 

como “ímpios (vs 15) e que “não  têm o 

Espirito” (vs 19). 

 

     Olhando essa carta de forma panorâmica 

podemos perceber que logo após a saudação 

feita, Judas revela que tinha a intenção de 

escrever sobre a salvação comum, mas que 

por causa do estrago que as heresias 

estavam fazendo nas igrejas resolvera 

abordar esse tema, visando preservar a 

pureza do Evangelho. Judas acusa os 

mestres apóstatas de impureza sexual, de 

serem liberais como Caim, cobiçosos como 

Balaão, rebeldes como Coré, arrogantes, 

enganosos, sensuais e causadores de 

divisões no meio do povo de Deus. Judas 

ainda afirma que o julgamento divino com 

certeza cairia sobre eles no devido tempo, 

ilustrando esse juízo com seis fatos 

acontecidos na vida desses homens citados 

no Antigo Testamento (vs 6 a 11).  Os juízos 

divinos que caíram sobre os personagens 

citados serviriam de exemplo para os que 

viviam laborando em erros doutrinários. 

      A carta de Judas tem as seguintes 

características: 1) Contém a mais veemente 

incriminação do Novo Testamento contra os 

falsos mestres, chamando a atenção de toda 

a Igreja sobre o gravíssimo perigo das 

heresias que combatem a fé cristã; 2) 

Contém uma descrição tríplice de três 

julgamentos divinos tirados do Antigo 

Testamento; uma descrição tríplice dos 

falsos mestres; e três exemplos de homens 

ímpios do Antigo Testamento (Caim, Balaão e 

Coré); 3) Traz informações sobre três 

escritos, dois canônicos (as Escrituras do A. 

T. e a carta de 2ª Pedro) e outro sem ser 

canônico (as tradições judaicas); 4) Revela, 

como 2ª Pedro, a queda de parte dos anjos e 

o consequente juízo sobre eles; 4) Contém 

uma das mais belíssimas bênçãos do N. T. 

     Quanto ao ensino errado no meio da 

Igreja, esse foi o motivador da escrita de 

praticamente todos os escritos apostólicos.         

                         Pr. Eudes Lopes Cavalcanti             

                       

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
 
 

            
 
 

     

    

    

    CALENDÁRIO DE EVENTOS (FEV/MAR) 
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 de 

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  

 

“Mas vós, amados, edificando-vos a vós 

mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando 

no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na 

caridade de Deus, esperando a misericórdia 

de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida 

eterna” Jd 1.20,21 



 

 

     
             
             ESCALA DE OBREIROS (FEVEREIRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  

14 – Pr. Samuel;  

21 – Pr. Walter; 28 – Pr. Eudes  

                          CULTO DEVOCIONAL 

21 – Isabel Cristina; 28 – Fabinho  

MOCIDADE (SÁB) 

20 – Pr. Samuel; 27 – Pr. Walter 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 

     17 – Pr. Samuel Santos; 24 – Marlene Soares 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Bosco (17) Meireles (24) 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

21 – Pb. Enoaldo; 28 – Pr. Walter  

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

14 – Dc. Marcone;  

21 – Pr. Jedaías; 28 – Pb. Emanuel  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

21 – Pb. Saul; 28 – Fabiano  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

21 – Pr. Samuel; 28 – Dc. Francisco       

  ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

16 – Iza Maria; 23 – Pr. Walter 

CASA DE ACOLHIDA 

27 - Davi Silva  

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

 

 
                       

FABIO LIMA INFORMÁTICA: formatação de 

PC, notebook, netbook; Limpeza de vírus, 

otimização de desempenho, etc. Fone: (83) 

99655.2019 (WhatsApp)/98801.9703. 

Atende-se em domicílio.  

LEITURA BÍBLICA - SALMO 51 
  

Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a 

Deus que lhe renove um espírito reto 

 

1 - Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua 

benignidade; apaga as minhas transgressões, segundo 

a multidão das tuas misericórdias. 2 - Lava-me 

completamente da minha iniquidade e purifica-me do 

meu pecado. 3 - Porque eu conheço as minhas 

transgressões, e o meu pecado está sempre diante de 

mim. 4 - Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que 

a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando 

falares e puro quando julgares. 5Eis que em 

iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu 

minha mãe. 6 - Eis que amas a verdade no íntimo, e no 

oculto me fazes conhecer a sabedoria. 

 7 - Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lava-me, e 

ficarei mais alvo do que a neve. 8 - Faze-me ouvir 

júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu 

quebraste. 9 - Esconde a tua face dos meus pecados e 

apaga todas as minhas iniquidades. 10 - Cria em mim, 

ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito 

reto. 11 - Não me lances fora da tua presença e não 

retires de mim o teu Espírito Santo. 12 - Torna a dar-

me a alegria da tua salvação e sustém-me com um 

espírito voluntário. 

13 - Então, ensinarei aos transgressores os teus 

caminhos, e os pecadores a ti se converterão. 14 - 

Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha 

salvação, e a minha língua louvará altamente a tua 

justiça. 15 - Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha 

boca entoará o teu louvor. 16 - Porque te não 

comprazes em sacrifícios, senão eu os daria; tu não te 

deleitas em holocaustos. 17 - Os sacrifícios para Deus 

são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado 

e contrito não desprezarás, ó Deus. 

18 - Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade; 

edifica os muros de Jerusalém. 19 - Então, te agradarás 

de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas 

queimadas; então, se oferecerão novilhos sobre o teu 

altar. 
 

RETIRO ESPIRITUAL: Foi uma bênção o 
Retiro Espiritual realizado nas instalações da 
nossa Igreja no período de Carnaval. 
Realizamos cinco cultos (dois domingo, dois 
na segunda-feira e um na terça-feira). 
Tivemos também um almoço no domingo e 
na segunda à noite um momento social da 
nossa mocidade quando foi projetado um 
filme (Quarto de Guerra) e servido pizza e 
sorvetes. Os palestrantes (pastores Eudes, 
Walter, Samuel e Jedaías e o Diác. 
Seminarista Josias Junior) trabalharam o 
tema Santidade uma das Marcas Distintivas 
da Igreja de Cristo, cujo lema foi: “... A 
santidade convém a tua casa, Senhor, para 
sempre”. Na noite do domingo celebramos a 
Ceia do Senhor. 
NOTA DE GRATIDÃO: agradecemos a Deus 
primeiramente pela direção do seu Espirito 
em todas as partes do Retiro. Agradecemos 
ainda aos preletores e dirigentes dos cultos. A 
nossa gratidão vai também para os conjuntos 
Ebenézer e Getsêmani que participaram das 
reuniões. A nossa gratidão ainda vai a 
equipe de cozinha liderada pela irmã Iza 
Maria que preparou o almoço de domingo. 
Deus a todos abençoe grandemente. 
DIA DO HOMEM CONGREGACIONAL: hoje à 
noite iremos celebrar ao Senhor pela 
passagem do Dia do Homem 
Congregacional. Pregará no culto o pastor 
Samuel Santos. Os homens da Igreja farão 
uma apresentação especial.  
AVANÇO MISSIONÁRIO ROTA DO SOL: no 
ultimo sábado deste mês, 27/02, será 
realizado um avanço missionário nas 
adjacências da Cong. da Rota do Sol que está 
em novo endereço. O avanço missionário terá 
a Secretaria de Missões como coordenador do 
evento juntamente com o Pr. Jedaías. 
 
 
 

 

“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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