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BOLETIM DOMINICAL – 24/08/14 

As Sete Igrejas do Apocalipse  
    Estamos iniciando no boletim dominical da Igreja uma 
série de estudos sobre as sete cartas do livro de 
Apocalipse, destinadas às sete igrejas da Ásia Menor, 
existentes na época (Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, 
Sardes, Filadélfia e Laodicéia). Mas antes de falarmos 
sobre cada uma delas, daremos uma visão panorâmica 
sobre o livro citado para facilitar a compreensão das 
cartas bem como a sua mensagem para os nossos dias. 
     O livro de Apocalipse em seu estilo literário é 
totalmente diferente dos outros livros do Novo 
Testamento, tendo semelhança com alguns livros do 
Antigo Testamento em algumas das partes deles como, 
por exemplo, Daniel, Zacarias, Isaías e Ezequiel. 
    O estilo literário em que foi escrito Apocalipse chama-
se de literatura apocalíptica, estilo literário utilizado 
intensamente na segunda metade do período inter-
biblico e o primeiro século da era cristã. Esse estilo 
literário apresenta a sua mensagem através de figuras 
de linguagem, símbolos, numerologia, etc. A mensagem 
geral dos livros escritos em linguagem apocalíptica era 
para consolar o povo de Deus que sofria perseguição 
por parte do estado e de outras religiões. Basicamente a 
mensagem era esta: vocês estão sofrendo por causa da 
fé, tenham paciência por que Deus há de intervir, punir 
os seus opressores e dá um final feliz a vocês.  
   Devido à dificuldade de interpretar o livro de 
Apocalipse surgiram, ao longo da história da Igreja, 
quatro linhas de pensamento ou escolas: a)  a Escola 
Preterista, que ensina que o livro de Apocalipse refere-
se a Igreja do primeiro século estando pendente apenas 
a segunda vinda do Senhor e a consequente 
consumação de todas as coisas; b) a Escola Historicista 
que ensina que o livro refere-se a Igreja ao longo de sua 
trajetória na terra desde o seu inicio até a segunda 
vinda do Senhor; a Escola Futurista, que ensina que 
apenas se cumpriu no primeiro século da era cristã 

os três primeiros capítulos do livro, o restante é 
escatologia ou seja refere-se as últimas coisas; e a 
quarta escola que é a Idealista, ensina que o livro não 
deve ser interpretado literalmente e sim que nele se 
encontram princípios espirituais que contemplam a 
luta espiritual da Igreja e a sua vitória final através do 
Senhor Jesus Cristo.  
    Há ainda um ponto de vista esposado por um 
grande grupo de renomados teólogos dentre eles os 
doutores Martyn Lloyd-Jones e William Hendricksen 
que é o Histórico Espiritual, que se assemelha a 
Escola Idealista, mas que não descarta o contexto 
histórico do livro. Nesse ponto de vista esses 
estudiosos veem no livro uma simetria maravilhosa. 
Dividem o livro em duas partes: Uma trata do conflito 
da Igreja contra as forças espirituais (1-11), e a outra 
revela a profundidade desse conflito no reino 
espiritual (12-22). Esses teólogos identificam sete 
seções  nessas duas divisões. Essas secões são 
paralelas, uma trazendo mais luz sobre a outra, ou 
seja, uma esclarecendo e enriquecendo a outra.  A 
primeira divisão contém três seções: (a) Cristo no 
meio dos sete candeeiros de ouro (1-3); b) O livro com 
sete selos (4-7); c) As sete trombetas do juízo  (8-11); 
A segunda divisão contém quatro seções: d) A Mulher 
e o filho varão perseguidos pelo dragão e seus 
auxiliares (as duas bestas e a grande prostituta) (12-
14); e) As sete taças da ira divina (15,16); f) A queda 
da grande prostituta e das bestas (17-19); g) O juízo 
sobre o dragão (Satanás) seguido da revelação do 
novo céu e nova terra, a Nova Jerusalém (20-22). 
   Olhando para as cartas do livro de Apocalipse de 
uma forma panorâmica, podemos observar nelas 
quatro coisas comuns a cada uma delas, que são: 1) 
Uma apresentação do Senhor Jesus tirada da visão 
do capitulo primeiro; 2) Uma análise da vida espiritual 
da Igreja, identificando pontos positivos e negativos; 
3) Uma advertência feita a Igreja pelo seu Senhor 
sobre a necessidade de abandonar o pecado e voltar-
se para Ele; 4) Uma promessa do Senhor ao vencedor. 
  A mensagem contida no livro de Apocalipse e 
especialmente nas sete cartas é também para a Igreja 
da atualidade, por isso iremos enfatizá-la no boletim 

da nossa Igreja.            Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
    
      

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

          
          CALENDÁRIO DE EVENTOS (AGO/SET) 
24/08 – Dia da Escola Bíblica Dominical; 30/08 – 2º 
Encontro de Oficiais das Igrejas da 1ª Distrital 
(Conde/PB); 30,31/08 – Aniversário Congregação Rota 
do Sol; 07/09 – Dia do Seminarista; 12 a 14/09 - 
Congresso Nacional de Homens da ALIANÇA 
(Alhandra/PB); 13/09 – Dia do Adolescente; 20,21/09 – 
17º Aniversario da Igreja; 25 a 28/09 – Aniversário da 
Congregação do Valentina; 27/09 – Dia do Ancião; 
27/09 – Culto Evangelístico no Valentina; 28/09 – 
Aniversário Departamento de Homens.          

 
ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 

01-Amanda Jéssica; 02-Gilma (Valentina); 02-Severino 
do Ramo; 03-Virgílio de Araújo (Valentina); 04-Marlene 
Soares; 05-Maria Nazaré; 05-Presb. Saul dos Santos (E. 
Sátyro); 06-Luciano Ferreira; 07-Anália Mendes (R. do 
Sol); 08-Maria Alice; 09-Fabiano Nóbrega Jr.; 11-
Rosimayry Brito; 11-Claudimiro Marinho (R. do Sol); 12-
Antônia de Lima; 14-Elizabete Gomes (E. Sátiro); 15-
Severina Ferreira; 15-Paula Francinete. 16-Murilo 
Pedro; 17-Iasmin Marinho; 18-Vitor (Valentina); 20-
Emira Lúcia (Valentina); 20- Otília de Araújo; 21-Beatriz 
Lima; 23-Murilo de Souza; 23-Elias Amorim (Valentina); 
23-Pr. André Rogério (Valentina); 24- Pr. Jedaias 
Rodrigues; 26-Kaio (E. Sátiro); 27- Ivan Batista; 27-
Lohanna Clara (filha de Elma); 29-Josenildo Silva; 29-
Letícia Morais (Valentina); 29-Matheus Henrique; 30-
Joceliana da Silva (Valentina); 31-Ma das Neves; 31-
Makoby Lopes. 
  

         
           

        

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 

Seg - 15h às 17h  Círculo de Oração 
Ter - 19h30m  Culto de Oração 

Qui - 19h30m  Culto de Estudo Bíblico 

Sab - 19h30m  Culto dos Jovens  

 

“Quem tem ouvidos ouça o que o 

Espírito diz às igrejas: O que 

vencer não receberá o dano da 

segunda morte”. Ap 2.11 

http://www.3iec.com.br/


 
            Titu  

    
             ESCALA DE OBREIROS (AGOSTO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  

24 – Pr. André; 31 – Pr. Eudes  
CULTO DEVOCIONAL 

24 – Fabiano; 31 – Raquel  
MOCIDADE (SÁB) 

30 - Pr. Jedaías  
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

25 – Miss. Liliane 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (25)  
CULTO ESTUDO BÍBLICO (QUI) 

Responsabilidade - Pastor da Igreja 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

24 – Miss. Liliane; 31 – Pb. Enoaldo  
 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

24 – Pr. Jedaías; 31 – Pb. Silas  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

24 – Pb. Emanuel; 31 – Pr. Jedaías  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

Pr. Eudes; 31 – B.T. Samuel  
PRELETORES PROGRAMA RADIO 

27 – Miss. Liliane 
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

26/08–Pr. Jedaías. 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

 
 

ANIVERSÁRIO DE 17 ANOS DE FUNDAÇÃO DE NOSSA 

IGREJA: DIAS 20 e 21/09. PRELETORES: PASTORES 

MANO (IGREJA PENIEL), ALCEMIR (IGREJA 

CONGREGACIOANAL), E ANTONIO DO EGITO (IGREJA 

BATISTA MISSIONÁRIA) 

       ESCALA DIÁCONO: Hoje – Euclides/A. João;  

         Ter – Josias; Qui – Marçal; Sáb – Berg 

    

 

 

A minúscula semente de mostarda que se 
transformou numa grande árvore 

    As origens da Escola Dominical remontam aos tempos 
bíblicos quando o Senhor ordenou ao seu povo Israel que 
ensinasse a Lei de geração a geração. Dessa forma, a história 
do ensino bíblico descortina-se a partir dos dias de Moisés, 
passando pelos tempos dos reis, dos sacerdotes e dos 
profetas, de Esdras, do ministério terreno do Senhor Jesus e 
da Primitiva Igreja. Não fossem esses inícios tão longínquos, 
não teríamos hoje a Escola Dominical. 
    O termo "Escola Dominical" foi primeiramente usado pelo 
jornalista evangélico Robert Raikes, na Inglaterra, a partir de 
1780, quando começou a oferecer instrução rudimentar para 
crianças pobres em seu único dia livre da semana: domingo, 
pela manhã e à tarde, pois a maioria mesmo tendo pouca idade 
já trabalhava durante a semana. A Escola Dominical nasceu 
para servir como o ensino público gratuito, orientado pelos 
princípios da educação-cristã, vindo posteriormente o governo 
britânico e de outros países a oferecer o sistema de educação 
pública e a se responsabilizar oficialmente por ele. O 
movimento iniciado por Raikes é considerado o precursor 
desse sistema. 
     Os missionários escoceses Robert e Sara Kalley são 
considerados os fundadores da Escola Dominical no Brasil. 
Em 19 de agosto de 1855, na cidade imperial de Petrópolis, no 
Rio de Janeiro, eles dirigiram a primeira Escola Dominical em 
terras brasileiras. Sua audiência não era grande; apenas cinco 
crianças assistiram àquela aula. Mas foi suficiente para que 
seu trabalho florescesse e alcançasse os lugares mais 
retirados de nosso país. Essa mesma Escola Dominical deu 
origem à Igreja Congregacional no Brasil. 
     A Escola Dominical do nosso tempo não é a mesma do 
modelo britânico inicial, mas em relação ao conhecimento 
bíblico, a edificação espiritual, o discipulado e a integração e a 
evangelização, a finalidade é a mesma. Por isso, a Escola 
Dominical é o momento especial da semana para que todos 
que pertencem a uma igreja local (crianças, adolescentes, 
jovens, adultos, incluindo os novos convertidos), 
primeiramente, se reúnam para estudar a Palavra de Deus de 
forma pedagógica e metódica, e também promovam a 
comunhão, o discipulado e a integração de novos crentes e a 
evangelização, cooperando para o cumprimento da Grande 
Comissão de Jesus registrada em Mateus 28.18-20. 
     Tornou-se tão importante a Escola Dominical, que já não 
podemos conceber uma igreja sem ela e no dia, 
universalmente, consagrado à adoração cristã, nossa primeira 
atividade seja justamente ir a esse prestimoso educandário da 
Palavra de Deus; pois é, aqui, onde aprendemos os 
rudimentos da fé e o valor de uma vida inteiramente 

consagrada ao serviço do Mestre.      Profª Isabel Cristina 

NOTA DE GRATIDÃO: o Pastor Eudes vem agradecer a 

Deus pelo privilégio de ter sido escolhido por Ele para 

pastorear a III Igreja Evangélica Congregacional de João 

Pessoa, e de ter sido eleito pela Igreja há dez anos para 

essa finalidade. O Pastor Eudes ainda se sente 

extremamente honrado e privilegiado de ser o pastor 

Titular da Igreja. Uma gratidão especial a todos os 

membros e congregados pelos dez anos de pastorado 

ininterrupto, comemorado na quinta-feira passada. 

Ainda uma gratidão especial aos pastores auxiliares e 

oficiais da Igreja que labutam com ele no ministério. 

DIA DA ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL (24/08): hoje pela 

manhã iremos comemorar, com uma programação 

especial, aqui em nossa Igreja, o dia da E escola Bíblica 

Dominical quando pregará o Pastor Leonardo Félix, da 

2ª IEC/JPA. O Ebenézer e o Getsêmani também 

participarão do culto. O tema da comemoração é: “EBD: 

Aprendendo a caminhar com Deus”, baseado em Sl 

119.33. Nesse culto o pastor Walter Moura fará uma 

breve exposição sobre a Escola Bíblica Dominical 

ENCONTRO DE OFICIAIS DA 1ª DISTRITAL (30/08/14): 

no próximo sábado o encontro em apreço terá a sua 

realização no Acampamento Canaã, da 1ª IEC/JPA, no 

Conde/PB. A taxa por cada oficial é de R$ 30,00 

(almoço e lazer incluídos). Pregará nesse encontro o 

Pastor Marconi Carvalho, da IEC/Pombal. Os oficiais da 

Igreja procurem o Presb. Evandro José. 

ANIVERSÁRIO CONG. ROTA DO SOL (30,31/08): nos 

próximos sábado e domingo a Congregação da Rota do 

Sol estará celebrando ao Senhor por mais um ano de 

organização. No culto do sábado pregará o pastor da 

Igreja e no domingo pregarão os pastores Jedaías 

Rodrigues (manhã) e Ednaldo Marques (noite). O tema 

escolhido pela direção da Congregação é: Esperando a 

gloriosa vinda do Senhor, baseado em Mt 24.42. No 

culto de sábado a Igreja sede participará do 

aniversário com a presença dos pastores, oficiais e 

conjuntos (Ebenézer e Getsêmani).  

FREQUENCIA AOS CULTOS DA IGREJA: lembramos aos 

irmãos a necessidade e a obrigatoriedade de 

frequentarem os cultos que a mesma promove para a 

glória de Deus. Deixar de frequentar a um culto da 

Igreja, exceto por um motivo justo diante de Deus, 

caracteriza-se um descaso para com a presença do 

Senhor no meio da Igreja, pois Ele disse que estaria no 

meio dela todas as vezes que ela se reunisse em Seu 

nome. Por consideração ao Senhor não relaxemos no 

cumprimento de nosso dever.  

 

 

“Prega a Palavra, insta, quer 

seja oportuno, quer não...” 

 2 Tm 4.2 

   A VOZ CONGREGACIONAL  

RÁDIO CRUZ DAS ARMAS FM 104.9 

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h                

www.cruzdasarmasfm.com.br 
 

 

http://www.cruzdas/

