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BOLETIM DOMINICAL – 16/08/15 
  Introduzindo o Novo Testamento  

    No boletim passado fizemos uma síntese do 

período entre o Antigo e o Novo Testamento, 

informando sobre as instituições e outros assuntos 

que surgiram nesse período e que estavam em plena 

utilização quando do período do Novo Testamento.  

   Neste artigo iremos dar uma visão panorâmica 

sobre o Novo Testamento, e depois iremos tratar de 

cada livro individualmente. 

   O Novo Testamento tem o seu nome devido ao 

enfoque principal nele de uma nova aliança 

estabelecida com Deus, através de nosso Senhor 

Jesus Cristo.  Todo o Novo Testamento foi escrito na 

língua grega popular da época (grego Koiné). 

   Essa parte da Bíblia Sagrada contém vinte e sete 

livros, classificados da seguinte maneira: Os 

Evangelhos – Mateus, Marcos, Lucas e João. Os três 

primeiros são chamados de Sinóticos, devido os seus 

relatos ser similares. Esses evangelhos tratam da 

biografia de nosso Senhor Jesus Cristo, e para termos 

um relato histórico completo da vida de nosso Senhor 

devem ser harmonizados uns com os outros. O ponto 

principal dos relatos dos Evangelhos é a morte e a 

ressurreição de nosso Senhor. Os Evangelhos falam 

ainda do irrompimento do Reino de Deus no mundo 

através de Jesus de Nazaré.  

   Depois dos Evangelhos encontramos o livro 

histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, 

que relata o início da história da Igreja na sua 

expressão local e a sua expansão em Israel e em 

terras gentílicas. Dois personagens ocupam papel de 

destaque nesse livro, que são Pedro e Paulo.  

   Em seguida encontramos as treze cartas escritas 

pelo apóstolo Paulo, chamadas de epístolas paulinas 

(Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, 

Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 

Timóteo, Tito e Filemom).  Dessas cartas, nove foram 

escritas a Igrejas e quatro a pastores, dai essas  

      

últimas serem chamadas de epístolas pastorais, e 

as outras epistolas à Igreja em Roma, em Corinto, 

na Galácia, em Éfeso, etc..  Paulo em suas Cartas 

estrutura o Cristianismo, dando-lhe um corpo 

doutrinário conforme a vontade e a inspiração do 

Espirito Santo. Das cartas paulinas, as que enfocam 

mais os problemas do dia a dia de uma Igreja são 

as duas cartas aos Coríntios. 

    Depois das cartas paulinas encontramos a carta 

aos Hebreus cujo autor não é identificado no livro, e 

que trata da supremacia de Cristo e do novo 

concerto sobre as instituições, personagens e 

oferendas do culto israelita e do concerto antigo. 

   Em seguida encontramos as epístolas gerais ou 

universais escritas por Tiago, o irmão do Senhor  

(Tiago) Pedro (1 e 2 Pedro), Joao (1, 2 e 3 João),  e 

Judas (Judas).  Essas epístolas são chamadas de 

epístolas gerais porque não foi destinadas a 

alguma comunidade cristã da época e sim ao povo 

de Deus em geral. O enfoque de Tiago é a questão 

das boas obras como prova evidente da salvação. 

Pedro escreveu para fortalecer os crentes 

espalhados no império romano que sofriam 

perseguição por causa do Evangelho. João escreveu 

para combater uma perigosa heresia que surgira no 

meio da Igreja, o gnosticismo que negava a deidade 

de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas escreveu para 

advertir a Igreja sobre os falsos mestres que 

pululavam pelas Igrejas da época ensinando coisas 

erradas não condizentes com a doutrina cristã. 

    Por fim encontramos o livro do Apocalipse que foi 

uma mensagem entregue por Jesus a João 

Evangelista visando fortalecer a Igreja que sofria 

nas mãos do império romano. Esse livro em seu 

estilo literário é diferente dos outros livros do Novo 

Testamento, pois a sua mensagem foi entregue 

usando uma linguagem simbólica, com visões, com 

uso da numerologia, figuras de linguagem, etc. 

Nesse livro encontramos uma parte epistolar nas 

sete cartas destinadas pelo Senhor as sete Igrejas 

da Ásia Menor da época. Esse livro delineia o futuro 

da Igreja e do mundo todo. Fala também da 

consumação de todas as coisas, da felicidade dos 

justos e da punição dos ímpios.    

                  Pr. Eudes Lopes Cavalcanti     

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
           

          CALENDÁRIO DE EVENTOS (AGO/SET) 

18,25/08 – Gincana Radical DMOC 2015;  20/08 – 

Comemoração Aniversário da ALIANÇA (47 anos); 

23/08 – Aniversário Pastorado (21/08); 23/08 – Dia 

do Congregacionalismo; 23/08 – Dia da EBD; 25/08 – 

Culto Especial – Pr. Severino Carlos;  29/08 – 

Aniversário da ALIANÇA (48 anos); 29,30/08 – 

Aniversario Cong. Rota do Sol. 13/09 – Dia do 

Adolescente; 13/09 – Aniversário DHEC; 19,20/09 – 

Aniversário da Igreja; 24 a 27/09 – Aniversário Cong. 

Valentina; 27/09 – Sopão na Rota do Sol; 27/09 – Dia 

do Ancião.                 

             ANIVERSARIANTES DE AGOSTO  

02-Gilma Araújo (Valentina); 02-Severino do Ramo 

(R. do Sol); 03-Virgílio de Araújo (Valentina);  04-

Marlene Soares;  05-Mª Nazaré; 05-Presb. Saul dos 

Santos (E. Sátyro); 05-Adriano da Silva; 05-Sheila 

Fernandes (Valentina); 05-Maria Clara (Valentina); 

06- Luciano Ferreira;  07-Anália Mendes  (R. do Sol); 

08-Mª Alice; 09-Fabiano Nóbrega Jr.; 11-Rosimayry 

Brito; 11-Claudimiro Marinho (R. do Sol); 12-Antônia 

de Lima; 13- Wallison dos Santos (Valentina); 14-

Elizabete Gomes (E. Sátiro); 15-Severina Ferreira; 15-

Paula Francinette; 16-Diác. Murilo Pedro; 17-Iasmin 

Marinho; 18-Vitor (Valentina); 19-Romilson de Sousa 

(Valentina); 20-Emira Lúcia (Valentina); 20-Otília de 

Araújo; 21- Beatriz Lima; 21-Karina Ribeiro (E. 

Sátiro); 23-Murilo de Souza; 23-Elias Amorim 

(Valentina); 23-Pr. André Rogério (Valentina); 24-

Taires Fidelis; 24- Pr. Jedaias Rodrigues;  25-Juzirene  

Santiago (E. Sátiro); 26-Kaio (E. Sátiro); 27- Ivan 

Batista; 27- Lohanna Clara (filha de Elma); 29-

Josenildo Silva; 29-Letícia Morais (Valentina);  29- 

Mateus Henrique (E. Sátiro); 30-Joceliana da Silva 

(Valentina); 31-Mª das Neves; 31- Makoby Lopes. 

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 o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e 

vimos a sua glória, como a glória do Unigênito do 

Pai, cheio de graça e de verdade” Jo 1.14 



 

 

     
               ESCALA DE OBREIROS (AGOSTO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
16 – SEMI; 23 – Pr. Samuel; 30 – Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 
16 – Stefanie; 23 – Bruna Vanessa; 30 – Murilo Pedro 

MOCIDADE (SÁB) 
22 – Pr. Walter 

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

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Bosco (19); Meireles (26)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
16 – Pr. Walter; 23 – Davi Silva; 30 – Pb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
16 – Dc. Marconi; 23 – Pr. Jedaías; 30 – Pb. Silas 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
16 – Pb. Emanuel; 23 – Pr. Walter; 30 – Pr. Jedaías 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
16 – Pb. Carlos Alberto;  

23 – Pb. Emanuel; 30 – Pr. Samuel 
       ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

18 – Pr. Jedaías; 25 – Pr. Walter  
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

Samuel Medeiros (18); Davi Silva (25) 
ESCALA CASA DE ACOLHIDA 

29/08 – Virgínia Macedo  
ESCALA DE DIACONOS 

Hoje: Marconi/Euclides; Ter – Davi 
       PROGRAMAÇÃO MOCIDADE -  SETEMBRO 

05/09 – CULTO NA IGREJA – SORVETADA 

Direção: Danilo; Sorteios de Brindes 

12/09 – JANTAR DE CASAIS 

26/09 – CULTO NA IGREJA 

Direção: Makoby; Pregação: Davi Silva 

Louvor: Violão e percussão (Danilo)  

 

 
 

   Os outros até podem, mas você como cristão, não! 
    

   Neste domingo está previsto e incentivado pelas redes 

sociais um movimento de oposição ao governo federal 

exigindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff, 

culpando-a por todas as mazelas que atingem o povo 

brasileiro, que não são tantas comparadas com décadas 

passadas. Muitos crentes, inclusive alguns líderes 

evangélicos do Brasil, estão incentivando o povo de Deus 

a participarem desse protesto.  

   O terreno da política é um terreno de areia movediça, 

perigoso, e sempre quem sai perdendo é o povo de Deus. 

A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno (1 Jo 

5.19). Diz ainda a Bíblia que o mundo sofre a influência 

das potestades malignas que operam nos filhos da 

desobediência. (Ef 2.1,2). E diz ainda que nos últimos 

tempos haverá convulsão política que terminará 

colocando sobre o governo mundial o anticristo, o 

inimigo maior da Igreja. 

   As Escrituras nos diz que todas as autoridades foram 

constituídas por Deus e a elas devemos respeitar e 

honrar, e diz mais que quem resiste às autoridades 

resiste a uma ordenação divina, e quem resiste trará 

sobre si o juízo de Deus. (Rm 13.1-3). Paulo escrevendo a 

Timóteo orienta a Igreja que faça oração, súplica pelas 

autoridades constituídas por Deus para que tenhamos 

uma vida sossegada (1 Tm 2.1-3).  

   Quando Paulo escreveu as suas cartas, ele em nenhum 

momento conclamou a Igreja a se levantar e protestar 

contra o governo vigente, visando a sua desestabilização,  

e olhe que quem governava o mundo na época  era o 

império romano, perseguidor da Igreja. Naquela época 

governava Nero, um dos mais famigerados imperadores, 

inclusive sendo ele o autor do massacre de milhares de 

servos de Deus, acusando-os injustamente pelo incêndio 

de Roma, que ele mesmo foi o causador. 

   Não estou advogando os gravíssimos erros cometidos 

pelo Partido do atual governo federal, apenas 

interpretando corretamente a Palavra de Deus, e para 

que não se vá de encontro com o estabelecido na 

Palavra de Deus. Davi fora ungido rei de Israel em lugar 

de Saul, mas ele não fez nenhum movimento para apear 

Saul do governo, inclusive teve duas oportunidades para 

isso, mas não o fez por que temia a Deus e sabia que 

fora Ele quem colocara Saul ali.   

     Assim sendo, o crente genuíno não deve se envolver 

nessa questão e a prudência manda que não sigamos a 

multidão para fazer aquilo que é contrário a Palavra de 

Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. 

                          Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

NOITE MISSIONÁRIA; hoje à noite teremos um culto 

especial enfatizando missões. Estará conosco uma 

equipe da missão Portas Abertas. Esses irmãos pela 

manhã farão um trabalho na Praça do Geisel, 

almoçarão em nossa Igreja e à noite estarão 

ministrando no culto. Nesse culto levantaremos  a 

terceira oferta para a obra missionária da ALIANÇA. O 

nosso alvo é de R$ 500,00. Contamos com a 

colaboração de todos, pois contribuir com missões é 

nossa responsabilidade. As congregações também 

participarão desse ofertório para missões.  

ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA: no próximo dia 20/08 

(quinta-feira) iremos comemorar, no templo de nossa 

Igreja, os 48 anos de organização de nossa 

Denominação. Participarão dessa comemoração a 

nossa Igreja, a IEC do Rangel, a Comunidade Evangélica 

Congregacional Bessamar e a Congregação da Primeira 

IEC/JPA em Agua Fria. Pregará no culto o Pastor Sandro 

Paiva da IEC Bairro das Indústrias. Ainda nesse culto o 

momento de louvor estará sob a responsabilidade do 

conjunto da Comunidade Bessamar. Participarão ainda 

do culto,  conjuntos da IEC Agua Fria, da IEC Rangel e 

também o Ebenézer de nossa Igreja. O pastor Eudes 

dirigirá o culto. 

TRABALHO MISSIONÁRIO NO VALENTINA: no próximo 

sábado a Secretaria de Missões de nossa Igreja junto 

com a Congregação do Valentina irão realizar um 

avanço missionário no bairro. Os jovens da Igreja sede 

também participarão desse avanço que será pela 

manhã e a arde. Os jovens procurem Pastor Samuel ou 

Bruno e se habilitem.  

CULTO ESPECIAL DIA 25/08: na terça-feira dia 25/08, 

teremos uma reunião especial em nossa Igreja 

aproveitando a presença, em nossa Capital, do Pastor 

Severino Carlos da IEC de Macaparana/PE que pregará 

no culto. Os Conjuntos Ebenézer e Getsêmani 

participarão também dessa reunião.  

ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA: no dia 29 deste mês a 

nossa Denominação irá realizar as festividades de seu 

48º de organização. O culto comemorativo será no SESC 

João Pessoa, no centro da cidade. 

ANIVERSÁRIO DA IGREJA (19,20/09): PRELETORES 

PASTORES EDMUNDO JORDÃO E ODAILSON CHAVES 

          PROGRAMAÇÃO MOCIDADE -  AGOSTO 

22/08 – CULTO NA IGREJA 

Direção: Bruna; Pregação: Pr. Walter 

Louvor: Violão e percussão (Danilo) 

29/08 – ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA 

 

 

“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
http://www.radiocpadfm.com.br/

