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Uma panorâmica sobre Tiago        
     Tiago, o autor da carta que leva o seu 

nome, era irmão de Jesus por parte de mãe. 

Era também uma das colunas da Igreja sendo 

pastor da Igreja em Jerusalém.  

    A carta de Tiago é a primeira das epístolas 

chamadas epístolas gerais (as outras são 1 e 

2 Pedro, 1, 2, 3 João e Judas) devido não ter 

sido endereçada a uma igreja local e sim aos 

cristãos espalhados no mundo antigo, 

chamados por ele de as doze tribos dispersas. 

   Os historiadores bíblicos afirmam que essa 

carta é o primeiro livro escrito do Novo 

Testamento, escrita entre 45 a 47 d. C.  

    O tema dessa epístola é “A Fé Manifestada 

pelas Obras” e foi escrita com os propósitos 

de encorajar os crentes em Cristo que 

enfrentavam perseguições por causa da fé; de  

corrigir a visão errada acerca da natureza da 

fé salvífica; e de exortar e instruir quanto ao 

resultado prático da fé em Cristo numa vida 

de retidão e da prática de boas obras. 

    A epístola de Tiago tem as seguintes 

características especiais: 1) É muito provável 

que tenha sido o primeiro escrito inspirado do 

Novo Testamento; 2) Essa carta tem poucas 

referências Cristológicas, apenas duas, mas 

faz mais alusão aos ensinamentos de Jesus, 

especialmente do Sermão do Monte, do que 

qualquer outro livro do Novo Testamento; 3) 

Mais da metade dos versículos desse livro foi 

escrito em forma de mandamento, os verbos 

no modo  imperativo; 4 ) É considerado o livro 

de Provérbios do Novo Testamento devido os   

      

seus ensinamentos serem voltados a um 

viver ético, que agrade a Deus; 5) Tiago, é 

constatado pelo estudo do livro, como um 

hábil  observador do cotidiano da vida do 

povo da época bem como da perversidade 

natural do ser humano; 6) É o livro por 

excelência que    correlaciona fé com boas 

obras, sendo essas últimas derivada da fé 

genuína; O livro de Tiago é comparado por 

alguns estudiosos com o livro do profeta 

Amós devido a ênfase no tratamento da 

injustiça e desigualdades sociais.  

     Olhando o livro de Tiago de forma 

panorâmica encontramos nele uma ampla 

variedade de temas relacionados à vida 

cristã autêntica, conforme se segue: 

Exortação aos crentes a suportarem com 

alegria as provações da vida (1.2-11); 

exorta-os a resistirem às tentações (1.12-

18); exorta-os a serem praticantes da 

Palavra de Deus e não apenas ouvintes 

(1.19-27); exorta-os a demonstrarem com o 

viver uma fé viva e não praticarem uma 

religião vazia (2.14-26); Adverte-os 

solenemente contra o pecado da falta de 

controle da língua (3.1-12); Adverte-os a se 

acautelar de ser levado pela sabedoria 

carnal (3.13-16); Adverte-os de terem uma 

conduta pecaminosa (4.1-10); Adverte-os 

ainda do viver de forma presunçosa (4.13-

17); Adverte-os também acerca do perigo 

de amarem a riqueza material (5.1-6). Tiago 

termina sua carta enfatizando a virtude da 

paciência, a oração perseverante, e o 

tratamento restaurador dos desviados da 

fé (5.7-20). 

    Merece destaque nessa carta a questão 

da habitação do Espírito no interior do 

salvo e do ciúme do Espírito provocado 

pelo apego do crente ao mundo (Tg 4.4,5).     

                         Pr. Eudes Lopes Cavalcanti             

                       

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
 
 

            
 
 
 

 

        CALENDÁRIO DE EVENTOS (JAN) 
04  à 24/01 – 38º Projeto Missionário  da ALIANÇA; 

10/01 – Dia Intercessão pela ALIANÇA; 16/01 – 

Confraternização do Conjunto Ebenézer. 

        ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

01-José Freire (R. do Sol), 05-Diác. Nivaldo 

Batista, 05-Ana Carolina (R. do Sol), 05- Paulo 

Jorge (Valentina), 06-Defranil de Moura 

(Valentina), 06-Jader Porfírio, 07- Ana Júlia 

(Valentina), 07-Saullo Rikelce (E. Sátiro), 08-

Frank  (Valentina), 09- Daniel Lucas (Valentina), 

11-Presb. Aureliano Fernandes, 11-André 

(Valentina), 12-Gabriela Pereira (R. do Sol), 12-

Bruna Vanessa, 12-Evangleide Svendsen 

(Valentina), 13-Mª de Fátima Brito, 14-Daniella 

Cristina (Valentina), 16-Diác. José Marçal Jr., 17-

Joceane Gomes (Valentina), 18-Elda Lopes (E. 

Sátiro), 19-Alexandre Araújo (R. do Sol), 20-

Tereza Suellen (Valentina), 21-Presb. Enoaldo 

José (Valentina), 24-Leda Rejane (Valentina), 25-

Mauro Filho (Valentina), 25-Risolene Fernandes, 

26-Jaciara Araújo, 27-Valdilene Régis, 28-Hellen 

Karine (Valentina), 29- Jafia de Souza (R. do Sol), 

29-Severina Lima (Esp. Presb. Genison), 30-Keilla 

Anny (filha Carmelita).  

              ESCALA DE DIACONOS 

Hoje: Gentil/Marcone; Ter – Josias  
 

DESEJAMOS AOS QUE FAZEM O MINISTÉRIO DA  
III IEC/JPA, TANTO A MEMBROS COMO A 

CONGREGADOS, UM PRÓSPERO ANO NOVO, 

REPLETO DAS BENÇÃOS DOS CÉUS. 

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  

 

“Bem-aventurado o varão que sofre a 
tentação; porque, quando for provado, 

receberá a coroa da vida, a qual o Senhor 
tem prometido aos que o amam” Tg 1.12 



 

 

     
            ESCALA DE OBREIROS (JANEIRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
03 – Pr. Eudes; 10 – Pr. Jedaías;  

   17 – Pr. Eudes; 24 – Pr. Walter; 31 – Pr. Eudes  
                      CULTO DEVOCIONAL 

03 – Isabel; 10 – Deborah;  
             17 – André Fragoso; 31 – Bruna 

MOCIDADE (SÁB) 
02 – Pr. Samuel; 09 – Davi Silva; 16 – Fabiano 

Almeida; 23 – Dc. Josias; 30 – Pastor Leonardo 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

06 – Marlene; 13 – Iza Maria;  
20 – Pr. Samuel; 27 – Iza Maria 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Bosco (06,20); Meireles (13,27) 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
03 – Pr. Walter; 10 – Pb. Severino;  

  17 – Pr. Samuel; 24 – Dc. Josias; 31 – Pb. Enoaldo  
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

03 – Pr. Jedaías; 10 – Pr. Eudes; 17 – Pr. Walter;  
24 – Dc. Marcone; 31 – Pr. Jedaías  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
03 – Dc. Josias; 10 – Pb. Saul;  

  17 – Pb. Emanuel; 24 – Fabiano; 31 – Pb. Saul  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

03 – Pr. Samuel; 10 – Pr. Samuel; 17 – Dc. Francisco; 
24 – Pb. Carlos Alberto; 31 – Pr. Samuel  

     ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
05 – Pr. Eudes; 12 – Pr. Walter;  
19 – Iza Maria; 26 – Pr. Samuel 

CASA DE ACOLHIDA 
09 – Dc. Josias; 23 – Pr. Samuel  

 

 
 

                               

Uma palavra oportuna 
    A gratidão é um sentimento que deve ocupar 
o coração da pessoa todas as vezes que ela for 
objeto da bondade ou da misericórdia de 
alguém. Temos o exemplo desse bendito 
sentimento no episódio da cura dos dez 
leprosos relatado no Evangelho de Lucas 
(17.11-18). Dez leprosos buscaram a Jesus e 
foram curados por Ele, mas só um deles voltou 
para manifestar a sua gratidão ao Senhor que o 
curara. Deus sentiu a ingratidão dos nove que 
foram curados e não voltaram para agradecer. 
    Pelo texto citado podemos observar que o 
sentimento de gratidão agrada a Deus, pois o 
samaritano que fora curado junto com os dez 
foi contemplado com uma benção maior que 
recebera, que foi a salvação da sua alma. 
   Amados, não nos esqueçamos de agradecer a 
Deus por todas as bênçãos que Ele 
graciosamente nos tem dispensado, através de 
nosso Senhor Jesus Cristo, tanto na área 
espiritual como na área material, pois tudo vem 
dEle para nós. “... Ninguém pode receber coisa 
alguma se do Céu não lhe for dada” Jo 3.27. 
(Veja ainda Tg 1.17). 
    Sejamos gratos também, irmãos, àquelas 
pessoas que foram e estão sendo usadas por 
Deus para nos abençoar em qualquer área da 
vida. Quantas ingratidões nessa área! As 
pessoas são ajudadas, agraciadas e, no entanto, 
no primeiro desencontro de opiniões ou 
confronto que é comum numa comunidade se 
esquece de todos os benefícios que recebeu e 
fala mal de quem o ajudou ou pior ainda toma 
atitudes para prejudicá-lo. Aqui vai uma 
sugestão: agradeça ao seu cônjuge, aos seus 
filhos, agradeça a quem Deus colocou sobre 
você no seu trabalho, na Igreja, etc. 
    Agradeçamos a Deus por tudo, não só por 
bênçãos, mas também por dificuldades 
enfrentadas. “Em tudo dai graças; porque esta é 
a vontade de Deus em Cristo Jesus para 

convosco” 1 Ts 5.18. Pr. Eudes L. Cavalcanti   
  

 
 

NOTA DE GRATIDÃO (I): agradecemos a Jesus, 

Senhor da Igreja, Filho do Deus Vivo, por todas 

as bênçãos que Ele graciosamente derramou no 

ano passado sobre o ministério da III IEC/JPA. 

Louvamos e bendizemos ao Senhor pelas 

realizações do ministério da Igreja e pela 

direção do Espírito em todas as programações 

da mesma. 

NOTA DE GRATIDÃO (II): agradecemos as 

diretorias dos diversos departamentos da Igreja 

que trabalharam no ano que se findou. Pedimos 

a Deus que recompense a esses amados pelo 

serviço prestado ao Senhor através do 

ministério da III IEC/JPA. 

NOTA DE GRATIDÃO (III): agradecemos aos 

pastores e obreiros outros do ministério de 

nossa Igreja que trabalharam no ano que se 

findou cumprindo escala de pregação no campo 

de nossa Igreja. Agradecemos ainda aos 

Presbíteros, Diáconos e dirigentes das 

Congregações pelo serviço que prestaram a 

nossa Igreja no ano passado. 

NOTA DE GRATIDÃO (IV): agradecemos ainda aos 

conjuntos Coral Filhos do Rei, Ebenézer, 

Getsêmani e Ágape que abrilhantaram os cultos 

em nossa Igreja que oferecemos ao Senhor no 

ano passado. 

NOTA DE GRATIDÃO (V): agradecemos a todos os 

irmãos que contribuíram fielmente com os seus 

dízimos e ofertas para a manutenção da obra do 

Senhor através do ministério de nossa Igreja. 

Certamente que Deus os tem recompensado e os 

recompensará mais ainda. 

NOTA DE GRATIDÃO (VI): agradecemos também 

ao irmão Fabiano Almeida pela impressão dos 

boletins dominicais, resumos de lições da EBD e 

pela direção e atualização do site da III IEC/JPA. 

Agradecemos ainda ao Diácono Joaquim 

Meireles pelos relevantes serviços prestados a 

Igreja na área patrimonial. A nossa gratidão vai 

também para o Pastor Samuel pela direção do 

programa A Voz Congregacional e a José Bruno 

pelo apoio ao trabalho na Casa de Acolhida. 

Enfim, agradecemos a todos os outros irmãos 

que se dedicaram ao desenvolvimento do 

ministério de nossa Igreja.   Pastor Eudes 

 

“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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