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BOLETIM DOMINICAL – 10/01/16 
   

Uma panorâmica sobre 1 Pedro        
     Pedro foi um dos discípulos mais achegados 

a Jesus juntamente com Tiago e João filhos de 

Zebedeu com os quais tinha uma sociedade 

pesqueira no Mar da Galiléia. 

    Apesar de não ser um homem letrado 

mostrou-se um hábil escritor escrevendo duas 

cartas canônicas (1ª e 2ª Pedro). A sua primeira 

carta foi escrita entre os anos 60 e 63 da era 

cristã, tendo como secretário Silvano, o Silas 

aquele companheiro de Paulo em suas viagens 

missionárias.   

    Pedro escreveu a sua primeira carta 

destinada aos irmãos espalhados no Ponto, 

Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, visando 

confortá-los em época de perseguição. A carta 

foi escrita para lembrar aos irmãos que 

deveriam olhar a vida cristã, mesmo em época 

de perseguição, com uma perspectiva celestial, 

e também para ministrar ensinamentos práticos 

sobre diversos temas da vida cristã. 

     Essa carta tem as seguintes características 

especiais: 1) Juntamente com Hebreus e 

Apocalipse, a primeira carta de Pedro tem uma 

mensagem que gira em torno de uma 

perspectiva de uma severa perseguição por 

causa do Evangelho; 2) A carta contém, mais do     

que as outras epístolas, instruções de como o 

cristão deve se comportar diante do sofrimento 

por causa de perseguição; 3) a carta destaca 

que o crente em Cristo é um estrangeiro e 

peregrino neste mundo; 4) Ela destaca ainda o 

sofrimento do cristão por causa da perseguição 

contra o evangelho; 5) a carta destaca também 

muitos  títulos  do  povo  de  Deus  tirados  do 

 
  

Antigo Testamento; 6) A carta ainda tem um 

dos textos de mais difícil interpretação do 

Novo Testamento que é o que diz que Jesus 

pregou aos espíritos em prisão, os quais em 

outro tempo foram rebeldes, nos dias de 

Noé” 1 Pe 3.19,10. 

     Nessa carta, o apóstolo Pedro lembra aos 

irmãos coisas importantes para a vida cristã, 

senão vejamos: 1) que eles têm uma vocação 

gloriosa e uma herança nos Céus em Cristo 

Jesus (1.2-5); 2) que a fé e o amor dos 

cristãos estarão sempre à prova e 

purificação e isso redunda na glória de Deus 

(1.6-9); 3) que a grande salvação 

proporcionada por Cristo através do 

Evangelho estava predita nos profetas 

antigos (1.10-12); 4) que os crentes em Cristo 

devem viver uma vida santa, diferente do 

mundo posto no maligno onde vivem (1.13-

21);  que os crentes em Cristo são crianças 

espirituais que precisam do alimento da 

Palavra de Deus para o crescimento 

espiritual (2.1-3); 5) Que eles são pedras 

vivas que estão sendo edificados casas 

espirituais (2.4-10); 6) que eles são 

peregrinos e estrangeiros neste mundo 

(2.11,12); 7) que eles devem viver de modo 

honroso e humilde no trato com todas as 

pessoas durante a peregrinação neste 

mundo (2.13-3.21); 8) que eles devem seguir 

o exemplo de Cristo nas aflições (4.1-19); 9) 

que os anciãos da Igreja devem pastorear o 

rebanho do Senhor voluntariamente (5.1-4); 

10) que os jovens e os crentes em geral 

devem viver em humildade e vigilância. A 

Carta termina com votos e saudações  cristãs 

(5.10-14).  

     Quanto ao texto de difícil interpretação (1 

Pe 3.19,10), a melhor posição é aquela que 

ensina que Jesus, através do Espirito Santo, 

usando Noé  pregou à geração antediluviana, 

àqueles espíritos que estavam aprisionados 

por causa do pecado. Pr. Eudes L. Cavalcanti             

                       

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
 
 

            
 
 
         

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

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

Confraternização do Conjunto Ebenézer. 06 a 09/02 

– Retiro Espiritual; 14/02 – Dia do Homem 

Congregacional; 27/02 – Avanço Missionário Rota 

do Sol. 

        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- Sara Mizraim; 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: Euclides/Marçal; Ter – Davi  
 

VISITANTE SEJA BEMVINDO 

 

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  

 

“o qual está à destra de Deus, tendo subido 
ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e 

as autoridades, e as potências” 1 Pe 3.22 



 

 

     
            ESCALA DE OBREIROS (JANEIRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
10 – Pr. Jedaías; 17 – Pr. Eudes; 
 24 – Pr. Walter; 31 – Pr. Eudes  

                      CULTO DEVOCIONAL 
10 – Deborah; 17 – André Fragoso; 

 24 – Pastor Visitante; 31 – Bruna Vanessa 
MOCIDADE (SÁB) 

16 – Fabiano Almeida; 23 – Dc. Josias;  
30 – Pastor Leonardo 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
13 – Iza Maria;  

20 – Pr. Samuel; 27 – Iza Maria 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Meireles (13,27); Bosco (20);  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
10 – Pb. Severino;   17 – Pr. Samuel; 
 24 – Dc. Josias; 31 – Pb. Enoaldo  

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
10 – Pr. Eudes; 17 – Dc. Marcone;  
24 – Pr. Jedaías; 31 – Pr. Walter  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

10 – Pb. Saul;   17 – Pb. Emanuel;  
24 – Fabiano; 31 – Pb. Saul  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
10 – Pb. Carlos Alberto; 17 – Dc. Francisco;  

24 – Pb. Carlos Alberto; 31 – Pr. Samuel  
     ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

12 – Pr. Walter;  
19 – Iza Maria; 26 – Pr. Samuel 

CASA DE ACOLHIDA 
23 – Pr. Samuel  

 

 
 

                               

LEITURA BÍBLICA - SALMO 42 
 

A alma anela por servir a Deus no seu templo 
  

1 - Como o cervo brama pelas correntes das 

águas, assim suspira a minha alma por ti, ó 

Deus! 2 - A minha alma tem sede de Deus, 

do Deus vivo; quando entrarei e me 

apresentarei ante a face de Deus? 3 - As 

minhas lágrimas servem-me de mantimento 

de dia e de noite, porquanto me dizem 

constantemente: Onde está o teu Deus? 4 - 

Quando me lembro disto, dentro de mim 

derramo a minha alma; pois eu havia ido 

com a multidão; fui com eles à Casa de 

Deus, com voz de alegria e louvor, com a 

multidão que festejava. 5 - Por que estás 

abatida, ó minha alma, e por que te 

perturbas em mim? Espera em Deus, pois 

ainda o louvarei na salvação da sua 

presença. 

6 - Ó meu Deus, dentro de mim a minha 

alma está abatida; portanto, lembro-me de ti 

desde a terra do Jordão, e desde o Hermom, 

e desde o pequeno monte. 7 - Um abismo 

chama outro abismo, ao ruído das tuas 

catadupas; todas as tuas ondas e vagas têm 

passado sobre mim. 8 - Contudo, o Senhor 

mandará de dia a sua misericórdia, e de 

noite a sua canção estará comigo: a oração 

ao Deus da minha vida. 9 - Direi a Deus, a 

minha Rocha: Por que te esqueceste de 

mim? Por que ando angustiado por causa da 

opressão do inimigo? 10 - Como com ferida 

mortal em meus ossos, me afrontam os 

meus adversários, quando todo o dia me 

dizem: Onde está o teu Deus? 11 - Por que 

estás abatida, ó minha alma, e por que te 

perturbas dentro de mim? Espera em Deus, 

pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da 

minha face e o meu Deus. 

 
  

 

BATISMOS: no último domingo de 2015 (27/12), 

foram batizados no templo sede os irmãos Yury 

Costa dos Santos, Maria de Lourdes Gonçalves 

de Melo, Jhúlia Belmont Bezerra, Sara Mizraim 

dos Santos e Mateus Filho dos Santos. Logo 

após o batismo esses irmãos foram recebidos 

como membros da III IEC/JPA com todos os 

direitos e responsabilidades que essa relação 

contempla. Damos as boas vindas a esses 

amados irmãos a membrezia da III IEC/JPA. 

POSSE DAS DIRETORIAS ELEITAS: no culto do dia 

27/12, pela manhã, as diretorias eleitas na 

assembleia realizada no domingo dia 20/12/15 

foram empossadas para o exercício de 2016. 

Parabenizamos a esses amados e oramos para 

que Deus os abençoe no exercício dos cargos 

para os quais foram eleitos. 

VITÓRIA EM VESTIBULAR: a jovem Jhúlia Belmont 

Bezerra, filha do Diácono Gentil e Rivanda, foi 

aprovada no recente concurso realizado pelo 

IFPB no Curso Técnico em Edificações. Parabéns 

Jhúlia por essa vitória. Deus continue 

abençoando os seus estudos. 

PROFESSORADO EBD PARA 2016: Classes de 

adultos: Homens (Pr. Walter e Pr. Samuel), 

Mulheres (Iza Maria e Isabel Cristina); Jovens (Pr. 

Eudes e Dc. Josias); Adolescentes (Eudes Jr e  

Stefanie); Juniores (Ana Cláudia e Kristofer); 

Infantil (Maria Eliane e Lygia). 

BODAS DE MADEIRA: o casal Pr. Walter/Raquel 

completou no dia 07/01 cinco anos de casados. 

No próximo domingo o casal irá  oferecer a Deus 

um culto em ações de graças. Parabenizamos a 

esses irmãos pelo aniversário de casamento.   

CONFRATERNIZAÇÃO DO EBENÉZER: o conjunto 

Ebenézer terá o seu momento de 

confraternização, no templo sede, no próximo 

sábado, dia 16/01, a partir das 19.30h. 

SITE III IEC/JPA: a nossa Igreja tem 

disponibilizado na INTERNET um site 

www.3iec.com.br. Nesse site estão sendo 

publicados os vídeos das pregações, o boletim 

da Igreja, o calendário de eventos, notícias do 

mundo evangélico e da Igreja sofredora e outras 

informações importantes. Prestigiem e 

divulguem!   

 

“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
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