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BOLETIM DOMINICAL – 15/11/15 
  Uma panorâmica sobre 1ª Tessalonicenses     

      

    A cidade de Tessalônica era uma das maiores da 

Macedônia e na época em que Paulo escreveu essa 

carta era uma das principais províncias romanas, 

inclusive, com um porto que servia para os interesses 

daquela potencia mundial. Os estudiosos bíblicos 

estimam que Tessalônica, na época, tinha uma 

população de aproximadamente 200.000 habitantes. 

    O trabalho evangélico em Tessalônica começou na 

segunda viagem missionária de Paulo. Paulo passou 

pouco tempo naquela cidade, devido à perseguição 

movida pelos judeus que habitam ali. “Mas os judeus 

desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo 

alguns homens perversos dentre os vadios, e, 

ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e, assaltando 

a casa de Jasom, procuravam tirá-los para junto do 

povo. Porém, não os achando, trouxeram Jasom e 

alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, 

clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo 

chegaram também aqui, os quais Jasom recolheu. 

Todos estes procedem contra os decretos de César, 

dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a 

multidão e os principais da cidade, que ouviram estas 

coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasom e 

dos demais, os soltaram”. At 17.5-9. O resultado do 

trabalho de Paulo e Silas é relatado assim em Atos 

17.4: “E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo 

e Silas; e também uma grande multidão de gregos 

religiosos e não poucas mulheres distintas”.  

    Como Paulo passara pouco tempo naquela cidade, 

não deu tempo de doutriná-la adequadamente, por isso 

escreveu essa carta visando confortar a Igreja e ao 

mesmo tempo instrui-la acerca de um ponto teológico 

muito importante que é a questão da segunda vinda de 

Cristo da ressurreição dos mortos e do arrebatamento 

da Igreja, bem como a necessidade do cristão andar 

em santidade de vida. Timóteo foi o obreiro    

      

       

enviado por Paulo à Tessalônica para levar a carta e 

ao mesmo tempo para ministrar naquela Igreja. 

    A 1ª carta aos Tessalonicenses é um dos 

primeiros escritos do Novo Testamento e foi escrita 

aproximadamente em 51 d.C. 

    Essa carta tem as seguintes características 

especiais: 1) Ela foi um dos primeiros livros escritos 

do Novo Testamento; 2) Contém textos chaves do 

Novo Testamento sobre a ressurreição dos santos 

falecidos por ocasião do arrebatamento da Igreja 

(4.13-18), e a respeito do Dia do Senhor (5.1-11); 3) 

A segunda vinda do Senhor é referenciada em todos 

os cinco capítulos dessa carta, dando uma 

relevância especial a esse assunto; 4) Oferece uma 

visão única do estado de uma igreja zelosa, mas 

ainda neófita na fé bem como uma visão das 

características do ministério apostólico de Paulo. 

     Merece destaque nessa carta a ênfase dada por 

Paulo a algumas questões da vida prática de uma 

comunidade evangélica tais como: a pureza sexual 

(4.1-8), o amor fraternal (4.9,10), o trabalho 

honesto (4.11,12), A vinda de Cristo (4.13-5.11), a 

estima que deve ser dada aos dirigentes da Igreja 

(5.12,13), a vida cristã (5.14-18), e o discernimento 

espiritual que a Igreja deve ter (5.19-22). 

    O grande assunto tratado por Paulo nessa carta é 

aquele relacionado à segunda vinda do Senhor e o 

seu desdobramento. Paulo revela que Jesus virá a 

segunda vez ele mesmo (o mesmo Senhor) e essa 

vinda será uma vinda gloriosa, ostensiva (com 

alarido, com a voz do arcanjo, com a trombeta de 

Deus -a sétima trombeta do Apocalipse). Paulo diz 

ainda que três coisas acontecerão, pela ordem, 

num abrir e fechar de olhos: 1) A ressurreição dos 

crentes falecidos (os que morreram em Cristo 

ressuscitarão primeiro); 2) A transformação dos 

crentes vivos (subtendido), (os que estiverem vivos). 

Essa questão é esclarecida por Paulo na primeira 

carta aos Coríntios 15.52; 3) o arrebatamento da 

Igreja (seremos arrebatados juntamente com eles 

nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares). Paulo 

termina esse assunto  dizendo que essa promessa 

deve ser um consolo para a Igreja no meio das 

tribulações que enfrentavam.         

                    Pr. Eudes Lopes Cavalcanti     

     

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
           

          CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 

15/11 – Manhã de Jejum e Oração; 21,22/11 – 

Aniversário DLOV/Getsêmani; 21/11 – Jantar de 

Casais; 28,29/11 – Aniversário DMOC; 29/11 – Sopão. 

05/12 – Reunião lideranças Igreja/Almoço;  11/12 – 

Culto Gratidão Celízia; 12 – Lazer Ebenézer; 12/12 – 

Confraternização Mocidade; 13/12 – Programação 

Especial DLOV; 13/12 – Dia da Bíblia; 18/12 – Culto 

Gratidão Antônia; 19/12 – Jantar de Confraternização 

Igreja, Cong. Ernani e Rota do Sol; 23 – Jantar 

Confraternização Valentina; 25/12 – Celebração do 

Natal; 31/12 – Culto final ano Igreja e Congregações.  
            ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 

02-Jhulia Belmont; 02-Helena Felinto; 03-Joyce André; 

04-José Trajano; 04-Artemísia Fragoso; 05-Miss. Isabel 

(Valentina); 05-Rebaca Rayana (Valentina); 06- Ana 

Weslia (neta de Fátima Rodrigues); 07-Yuri Costa; 08-

Luana Vitória; 09-Raquel Bezerra; 10-Adeilda Meireles; 

11-Welington Arisson (E. Sátiro); 11-Adielson 

Cavalcanti (R. do Sol); 11-Eudes Júnior; 13-Kaio Ribeiro 

(E. Sátiro); 14-Renata Cristina (Valentina); 14-Diác. 

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

Sol); 15- Manoel dos Santos (R. do Sol); 15-Antônia 

Gabriel (E. Sátiro); 15-Manuela Gomes (E. Sátiro); 17-

Fábio Batista; 18-Adriana de Oliveira (Valentina); 18-

Joanne Daienne; 18-Walquiria de Oliveira (Valentina); 

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

(E. Sátiro); 20-Geysa Carla; 22- Lindalva Serafim; 22-

Ediene Thalita (Valentina); 23-Marivalda Souza; 23-José 

Francisco (Valentina); 23-Josenildo da Silva (Naldinho); 

24-Ana Karoline (Valentina); 24-Cristina Rodrigues; 25-

Jefte Jonny (E. Sátiro); 26-Daniela Marinho (R. do Sol); 

26-Joquebede Porfírio; 28-Jairo da Costa (J. Américo); 

30-José Monsão (Valentina); 30-Marcela Santiago (E. 

Sátiro) e 30-Ruanna A. Cavalcanti. 

 

 

 

 

 
 

 
 

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  

 

“E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que 
trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no 

Senhor, e vos admoestam; e que os tenhais em grande 
estima e amor, por causa da sua obra...” 1 Ts 5.12,13 



 

 

     
           ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
15 – Pr. Walter; 22 – Pr. Robert; 29 -  Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 
22 – André Fragoso; 29 – Leandro (Léo) 

MOCIDADE (SÁB) 
 14 – Davi Silva; 28 - Dc. Josias 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 
18 - Pr. Samuel; 25 – Pr. Jedaías  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Bosco (18); Meireles (25)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
15 - Pr. Samuel;  22 – Dc. Josias; 29 -  Pr. Walter 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
15 – Pr. Jedaías;  22 – Dc. Marcone; 29 -  Pr. Jedaías 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
15 – Pr. Saul; 22 – Pr. Walter; 29 -  Dc. Josias  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
15 – Dc. Nivaldo;  

22 – Pr. Jedaías;  29 -  Pb. Emanuel  
       ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

 17 – Pr. Samuel; 24 – Iza Maria  
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

Pr. Jedaías (17); Davi Silva (24) 
ESCALA CASA DE ACOLHIDA 

28/11 – Dc. Josias   

 
 

 
ESCALA DE DIACONOS 

Hoje: Marconi/Gentil; Ter – Davi  
 

####### 

D`Li Cakes (bolos, doces e salgadinhos em 
geral) – Organização Ligia Keila – Fone 

988290422 
 

 
 

LEITURA BÍBLICA 

Salmo 8  
 

Deus é glorificado nas suas obras 
e na sua bondade para com o 

homem 
  

1 - Ó Senhor, Senhor nosso, quão 
admirável é o teu nome em toda a 

terra, pois puseste a tua glória sobre 
os céus! 2 - Da boca das crianças e 
dos que mamam tu suscitaste força, 

por causa dos teus adversários, 
para fazeres calar o inimigo e 

vingativo. 
3 - Quando vejo os teus céus, obra 
dos teus dedos, a lua e as estrelas 
que preparaste; 4 - que é o homem 

mortal para que te lembres dele? E o 
filho do homem, para que o visites? 5 
- Contudo, pouco menor o fizeste do 
que os anjos e de glória e de honra o 

coroaste. 6 - Fazes com que ele 
tenha domínio sobre as obras das 

tuas mãos; tudo puseste debaixo de 
seus pés: 7 - todas as ovelhas e bois, 
assim como os animais do campo; 8 - 

as aves dos céus, e os peixes do 
mar, e tudo o que passa pelas 

veredas dos mares. 
9 - Ó Senhor, Senhor nosso, quão 

admirável é o teu nome sobre toda a 
terra!  

#########  
MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO (15/11): hoje no 

período da manhã iremos consagrar um jejum 

ao Senhor em favor de nossa Pátria, é o Dia 

Nacional de Jejum e Oração.  

 

ASSEMBLEIA DE MEMBROS: Na assembleia de 

membros realizada no domingo passado tivemos,  

dentre outras coisas, a recepção de irmãos como 

membros, por jurisdição:  Ednaldo Soares Lopes,  

Emanuele Milena da Silva Gonçalves e Daniely Bezerra 

de Negreiros. Ainda nessa assembleia foi autorizado o 

batismo dos seguintes irmãos: Walquíria, Rafaela e 

Kaio. A assembleia também designou o Pastor Jedaías 

Rodrigues para tomar conta do trabalho na Rota do Sol 

em substituição ao Presb. Silas França.   

NOTA DE GRATIDÃO (I): agradecemos ao Presb. Silas 

França pelo tempo que passou na direção do trabalho 

na Rota do Sol, pela graça divina. Deus o recompense 

pelo trabalho realizado naquela Congregação.  

NOTA DE GRATIDÃO (II): o Diác. Edvando Bonifácio 

vem, através deste boletim, expressar a sua gratidão a 

Deus pelo privilegio de ter servido ao Senhor na cessão 

de uma parte de sua residência onde funcionou o 

trabalho da Igreja na Rota do Sol durante dez anos. 

Bonifácio deixa para os irmãos da Rota do Sol, o texto 

de Mateus 5.16. Ele e sua família irão se  congregar no 

templo sede.  

ANIVERSARIO DO DLOV (21,22/11): preletores: 21/11 

– Pr. Hamilton Medeiros; 22/11 – Pr. Robert Corte. O 

tema das festividades de aniversário do Departamento 

de Louvor da Igreja: A manifestação da glória de Deus 

na vida da Igreja. O lema das festividades de 

aniversário: “O Espírito me levantou e me levou ao átrio 

interior; e eis que a glória do Senhor enchia o templo” 

Ez 43.5. 

ANIVERSÁRIO DO CONJUNTO GETSÊMANI: o nosso 

abençoado e abençoador Conjunto Getsêmani irá 

comemorar o seu sexto aniversário, nos dias 21 e 22 

do corrente mês, junto com o aniversário do 

Departamento de Louvor da Igreja. 

SORTEIO TV LED: o Departamento de Louvor (DLOV) de 

nossa Igreja está promovendo um sorteio de uma TV 

SAMSUNG Full HD, 32 polegadas, visando angariar 

recursos para as festividades de seu aniversário neste 

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

sorteio será realizado no dia do aniversário do DLOV, 

22/11/15. Participem! 

ANIVERSÁRIO DA MOCIDADE (28, 29/11): os jovens da 

Igreja irão celebrar ao Senhor pelo aniversário do 

Departamento de Mocidade nos próximos 28 e 29/11.  

O tema escolhido pelos jovens é: O perigo da frieza 

espiritual, baseado no livro de Malaquias. Oremos para 

que Deus direcione quanto aos preletores.  

 

 

 

 

“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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