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BOLETIM DOMINICAL – 29/11/15 
   

Uma panorâmica sobre 1ª Timóteo      
     

     O apostolo Paulo escreveu treze cartas que se encontram 

no Novo Testamento. Nove delas foram destinadas à igrejas e 

quatro à obreiros, companheiros seus no ministério da 

Palavra. As quatro cartas a obreiros são chamadas de cartas 

pastorais, sendo a primeira delas destinada a Timóteo. 

    Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo após sua 

soltura da prisão em Roma, depois dos relatos do último 

capítulo de Atos dos Apóstolos, isto em 65 d.C. 

   Timóteo, na época, pastoreava a igreja de Éfeso e parece 

que se encontrava desanimado, com dificuldades com maus 

obreiros opositores seus na igreja. 

   Descobrimos lendo a carta que Paulo tinha em mente três 

propósitos ao escrevê-la, a seguir identificados: 1) Exortar a 

Timóteo a respeito do seu ministério e da sua vida pessoal; 2) 

Exortar a Timóteo a ser intransigente na defesa da fé cristã e 

de seus valores e refutar o ensino errado feito por mestres na 

igreja; 3) Fornecer instruções a Timóteo para tratamento de 

diversos problemas na igreja. 

    Essa carta tem as seguintes características especiais: 1) É 

uma carta destinada diretamente a Timóteo como pastor da 

igreja de Éfeso, daí ser uma carta escrita com um profundo 

sentimento pessoal; 2) Esta carta, junto com a 2ª Timóteo, 

ressalta mais do que qualquer outra do Novo Testamento a 

responsabilidade pastoral de manter a pureza do Evangelho 

expurgando os falsos ensinos que enfraquecem o poder da 

mensagem salvífica; 3) Ela enfatiza o valor supremo do 

Evangelho bem como a influência maléfica que tenta 

corrompê-lo. Enfatiza ainda a santa vocação da igreja e o 

perfil que Deus requer dos seus obreiros; 4) Fornece 

orientações especificas sobre o correto relacionamento do 

obreiro com os diversos segmentos dentro da igreja. 

       No Esboço de 1ª Timóteo, encontramos: A introdução da 

carta ocupa todo o capitulo primeiro (1.1-20). Depois Paulo 

dá instruções a Timóteo acerca do ministério pastoral, 
    
    

enfatizando o valor da oração, a conduta apropriada das 

mulheres e as qualificações dos oficiais da igreja (2.1-45). 

Depois Paulo dá instruções a Timóteo sobre o 

desenvolvimento do seu ministério pessoal. (4.6-6.19). 

Paulo conclui essa carta alertando aquele obreiro sobre a 

necessidade de guardar o  depósito que lhe fora confiado 

e a afastar-se da oposição da falsa ciência.  

    Merece destaque nessa carta a questão da prática da 

oração perseverante que deve ser feita pela igreja em 

favor de todos os homens, especialmente daqueles que 

ocupam posição de autoridade. “Admoesto-te, pois, antes 

de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões 

e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por 

todos os que estão em eminência, para que tenhamos 

uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e 

honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de 

Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se 

salvem e venham ao conhecimento da verdade” 1 Tm 2.1-

4. Outro destaque da carta é a alta exigência da 

qualificação de bispos e diáconos para o exercício de seus 

ministérios: “Convém, pois, que o bispo seja 

irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, 

honesto, hospitaleiro, apto para ensinar; não dado ao 

vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, 

mas moderado, não contencioso, não avarento; que 

governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em 

sujeição, com toda a modéstia (porque, se alguém não 

sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja 

de Deus?); não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não 

caia na condenação do diabo. Convém, também, que 

tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que 

não caia em afronta e no laço do diabo. 1 Tm 3.2-7. “Da 

mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua 

dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe 

ganância, guardando o mistério da fé em uma pura 

consciência. E também estes sejam primeiro provados, 

depois sirvam, se forem irrepreensíveis”. “Os diáconos 

sejam maridos de uma mulher e governem bem seus 

filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem 

como diáconos adquirirão para si uma boa posição e 

muita confiança na fé que há em Cristo Jesus”. 1 Tm 3.8-

10, 12,13.                        Pr. Eudes Lopes Cavalcanti             

                       
     

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
           

          CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 

28,29/11 – Aniversário DMOC. 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; 24/12 – Celebração do Natal; 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: Gentil/Murilo; Ter – Davi  

 

 

 

 

 

 

 

 

BERÇÁRIO: pela graça divina concluímos o berçário da 

Igreja. O Senhor bondosamente fez as provisões e concluímos a 

obra com todas as despesas pagas. O berçário está sob a 

administração da diretoria do Departamento Infantil.  

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  

 

“Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males; e 

nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si 

mesmos com muitas dores”  1 Tm 6.10 



 

 

     
           ESCALA DE OBREIROS (DEZEMBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
06 -  Pr. Eudes; 13 – Pr. Walter; 20 – Dc. Josias;  
24 – Pr. Samuel; 27 – Davi Silva; 31 – Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 
06 – Isabel Cristina; 13 – SEMI;  
20 – Merelin; 27 – Leandro (Léo) 

MOCIDADE (SÁB) 
 12 – Davi Silva;  

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

02 – Marlene; 09 – Iza Maria;  
16 – Pr. Samuel; 23 – Carmelita; 30 – Adriana Félix 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Bosco (02,16,30); Meireles (09,23)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
 06 -  Pr. Walter; 13 – Pb. Enoaldo;  
20 – Pb. Severino; 27 – Dc. Josias 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
06 -  Pr. Jedaías; 13 – Pr. Jedaías;  
20 – Pr. Walter; 27 – Dc. Marcone 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
06 -  Pb. Emanuel; 13 – Pb. Saul;  
20 – Davi Silva; 27 – Pr. Walter 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
06 -  Pb. Carlos Alberto; 13 – Pr. Samuel;  

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

01 – Pr. Eudes; 08 – Pr. Samuel; 15 – Iza Maria; 
22 – Liliane Liger; 29 – Marlene Soares 

 ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Davi Silva (01,15,29) 

ESCALA CASA DE ACOLHIDA 
12/12 – Pr. Samuel  

  

 
 

 
 

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! 

 

 

ANIVERSÁRIO DA MOCIDADE (28, 29/11): desde o 

dia de ontem que os jovens da Igreja estão 

celebrando ao Senhor pelo aniversário do 

Departamento de Mocidade (DMOC). O tema 

escolhido pelos jovens é: O Perigo da Frieza 

Espiritual, baseado no livro de Malaquias. Ontem 

pregou o Pastor Eduardo e hoje pregará o Dc. Josias.  

SORTEIO TV LED: logo após o culto da noite 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. Participem! 

SEMANA DE ORAÇÃO (30/11, 01 a 04/12): de 

amanhã até a próxima sexta-feira teremos a nossa 

abençoadora semana de oração. Dirigentes dos 

cultos: Seg – Pb. Valdenor; Ter – Pr. Eudes; Qua – 

Adeilda Meireles; Qui – Adriana Meireles; Sex – Pr. 

Samuel. Na quarta-feira o culto de oração será à 

tarde das 15h às 17h; nos demais dias no horário 

convencional (19.30h às 21h). 

REUNIÃO DE OBREIROS: no próximo sábado 

teremos a nossa reunião de obreiros seguida de um 

almoço cortesia da Igreja. Estão convocados todos 

os pastores, oficiais, dirigentes de Congregações e 

diretorias dos departamentos da Igreja.  

DIRETORIA DA AUXILIADORA: na quinta-feira 

passada houve uma assembleia setorial envolvendo 

as mulheres da Igreja e nessa assembleia, que foi 

presidida pelo Presb. Evandro José, por delegação 

do Pastor da Igreja, foi eleito a seguinte diretoria 

para 2016: Telma Fernandes (Diretora), Rosy Brito 

(Vice- Diretora), Joana Wanderlange (Secretária), 

Lucia Diniz (Tesoureira), Liliane Liger (Conselheira). 

 

CONFECÇÕES DE DIRETORIAS PARA 2016 

(CALENDÁRIO DE REUNIÕES) 

Dia 05/12 – Departamento de Louvor 

Dia 10/12 – Departamento de Homens 

Dia 12/12 – Departamento de Jovens 

Dia 17/12 – Departamento Infantil 

CONFECÇÃO CALENDÁRIO DE EVENTOS 2016 

DIA 18/12 

ASSEMBLEIA DA IGREJA 

20/12 

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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