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BOLETIM DOMINICAL – 24/01/16 
   

Uma panorâmica sobre 1ª João         
     João, apóstolo, escreveu cinco livros que 

fazem parte do Cânon do Novo Testamento: 

Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João e 

Apocalipse. Dentre os apóstolos ele, 

juntamente com Pedro, e seu irmão Tiago, 

gozaram de privilégios especiais junto ao 

Senhor Jesus Cristo como, por exemplo, 

presenciaram a transfiguração do Senhor, da 

ressurreição da filha de Jairo e da agonia do 

Salvador no Getsêmani. 

     Os escritos de João foram os últimos  

escritos do Novo Testamento sendo a 1ª carta 

escrita entre os anos 85 a 95 d.C. 

     A primeira epistola escrita por João, a 

exemplo das epistolas 2ª Pedro e Judas,  teve 

como objetivo expor e combater os falsos 

ensinamentos que eram ministrados por 

falsos mestres que tinham convividos com as 

igrejas, mas que não estavam mais nelas;  

bem como exortar aos seus filhos na fé a 

manterem uma vida de santidade e de 

comunhão com Deus. O tema dessa carta gira 

em torno de dois conceitos: Verdade e Justiça. 

     Nessa carta não são identificados os seus 

destinatários, nem também a sua autoria, mas 

é consenso dos estudiosos que foi escrita por 

João e que os destinatários estavam 

espalhados na Ásia Menor que na época 

estavam sob a supervisão apostólica de João. 

     Essa carta tem as seguintes 

características: 1) A carta define a vida cristã 

contrastando termos tais como luz e trevas, 

verdade e mentira, justiça e pecado, amor e 

     

ódio, amar a Deus e amar o mundo, filhos de 

Deus e filhos do diabo, etc; 2) É o único 

escrito do Novo Testamento que apresenta 

Jesus como advogado do crente junto ao Pai 

celestial; 3) Nessa carta não há citações do 

Antigo Testamento, baseando-se apenas no 

ensino apostólico; 4) Quanto à Cristologia, a 

carta enfoca o combate da heresia gnóstica 

que negava a encarnação do Verbo divino e 

sua morte na cruz, sem tratar de sua 

ressurreição; 5) O estilo literário empregado 

por João é simples e reiterativo na medida 

que desenvolve certos termos importantes 

para o viver cristão tais como luz, verdade, 

crer, permanecer, conhecer, amor, justiça, 

testemunho, nascido de Deus e vida eterna. 

     Quanto ao combate a heresia mais 

perigosa da época - o gnosticismo percebe-

se, pela carta, que os gnósticos não 

acreditavam na humanidade de Cristo e 

entendiam que a salvação era produto de um 

conhecimento profundo acerca da divindade, 

desprezando assim a obra redentora 

realizada por Cristo na cruz do Calvário. 

      No esboço de 1ª João, encontramos: 1) 

Uma introdução (1.1-4); 2) Ênfase na 

Comunhão com Deus (1.5-2.2). Nessa ênfase 

encontramos princípios da comunhão com 

Deus bem como a manifestação dessa 

comunhão; 3) Destaque para os filhos de 

Deus (2.29-3.18). Nesse destaque 

encontramos as características dos filhos de 

Deus e a confiança que eles têm da parte de 

Deus; 4) Ênfase no amor divino (4.7-5.3).  

Nessa ênfase encontramos a origem divina 

do amor, como compreender esse amor, a 

perfeição do amor e a obediência a esse 

amor; 5) As promessas de Deus (5.4-20) 

englobando a vitória sobre o mundo, a 

integridade do Evangelho, a vida eterna no 

Filho de Deus, a resposta  à oração, e três 

grandes verdades; 6) A conclusão (5.21). 

                        Pr. Eudes Lopes Cavalcanti             

                       

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
 
 

            
 
 
         

 

    CALENDÁRIO DE EVENTOS (JAN/FEV) 

04  à 24/01 – 38º Projeto Missionário  da 

ALIANÇA; 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/Bonifácio; Ter – Davi  

 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

 

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 que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para 

que também tenhais comunhão conosco; e a nossa 

comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo.  

1 Jo 1.3 



 

 

     
            

            ESCALA DE OBREIROS (JANEIRO) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
24 – Pr. Eudes; 31 – Pr. Walter  

                      CULTO DEVOCIONAL 
31 – Bruna Vanessa 
MOCIDADE (SÁB) 

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

                              27 – Iza Maria 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Meireles (27) 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

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

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

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

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

26 – Pr. Samuel 
 

CASA DE ACOLHIDA 
23 – Pr. Samuel  

 

 
                               

SOCORRO BUTIQUE: langeries, blusas, shorts, 

maiôs, etc. Fone 988240884. Preços módicos, 

ótima qualidade, e entrega em domicilio. 

Prestigiem! 

LEITURA BÍBLICA - SALMO 34 

Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas, 

e exorta a confiar nele 

1 - Louvarei ao Senhor em todo o tempo; o seu louvor 

estará continuamente na minha boca. 2 - A minha 

alma se gloriará no Senhor; os mansos o ouvirão e 

se alegrarão. 3 - Engrandecei ao Senhor comigo, e 

juntos exaltemos o seu nome. 

4 - Busquei ao Senhor, e ele me respondeu; livrou-

me de todos os meus temores. 5 - Olharam para ele, 

e foram iluminados; e os seus rostos não ficarão 

confundidos. 6 - Clamou este pobre, e o Senhor o 

ouviu; e o salvou de todas as suas angústias. 7 - O 

anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o 

temem, e os livra. 8 - Provai e vede que o Senhor é 

bom; bem-aventurado o homem que nele confia. 9 - 

Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não têm 

falta alguma aqueles que o temem. 10 - Os filhos dos 

leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que 

buscam ao Senhor de nada têm falta. 

11 - Vinde, meninos, ouvi-me; eu vos ensinarei o 

temor do Senhor. 12 – Quem é o homem que deseja a 

vida, que quer largos dias para ver o bem? 13 - 

Guarda a tua língua do mal e os teus lábios, de 

falarem enganosamente. 14 – Aparta-te do mal e 

faze o bem; procura a paz e segue-a. 

15 - Os olhos do Senhor estão sobre os justos; e os 

seus ouvidos, atentos ao seu clamor. 16 - A face do 

Senhor está contra os que fazem o mal, para 

desarraigar da terra a memória deles. 17 - Os justos 

clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as 

suas angústias. 18 - Perto está o Senhor dos que têm 

o coração quebrantado e salva os contritos de 

espírito. 

19 - Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o 

livra de todas. 20 - Ele lhe guarda todos os seus 

ossos; nem sequer um deles se quebra. 21 - A 

malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo 

serão punidos. 22 - O Senhor resgata a alma dos 

seus servos, e nenhum dos que nele confiam será 

condenado. 
 

         

CULTO DA MANHÃ DE HOJE: hoje pela  manhã 

teremos uma programação especial com a 

presença do Pastor César Carvalho, do Rio de 

Janeiro. Nesse culto contaremos também com a 

presença dos conjuntos Ebenézer e Getsêmani. 

BODAS DE PRATA DOURADA: o casal Diác. 

Meireles e Adeilda completou no dia 11/01/16 

quarenta e dois anos de feliz união conjugal. O 

casal que teve dois filhos Adriana e Joelson, e  

tem um netinho, Misael, filho de Joelson. 

Parabenizamos a esses ilustres irmãos por esta 

data tão significativa e desejamos que as 

bênçãos de Deus continuem sendo derramadas 

sobre as suas vidas e família. 

DIREÇÃO EBD PARA 2016: Superintendente – 

Diác. José Gentil; Vice Superintendente -  Presb. 

Valdenor Torres; Tesoureira – Telma Fernandes; 

Secretários – André Fragoso e Diác. Demétrio. 

CIRURGIAS: foram cirurgiadas recentemente as 

irmãs Célia esposa do Presb. Inaldo, e Severina 

esposa do Presb. Genison Brito. Também foi 

cirurgiada a irmã Darlene. As cirurgias pela 

graça divina foram um sucesso. Essas irmãs 

passam bem e estão convalescendo em suas 

residências. Continuemos orando por elas para 

que Deus as restabeleça plenamente. “Orai uns 

pelos outros para que sareis”. 

CONTRIBUIÇÃO: lembramos aos irmãos que 

somos mordomos daquilo que pertence a Deus. 

O Senhor graciosamente nos tem dado o 

sustento mensal para nos mantermos a nós, a 

nossa família e para sustentarmos o seu 

trabalho através do ministério de nossa Igreja. 

Esse sustento, segundo as Escrituras,  engloba o 

dizimo, as ofertas voluntárias e as ofertas 

alçadas. Contribuir com a obra do Senhor antes 

de ser uma responsabilidade é um privilégio que 

Deus nos concedeu, de sermos participes da 

expansão do Seu Reino. Os que são fiéis nesse 

mister são abençoados por Deus. Quem não é 

fiel está ajuntando em saco furado, conforme a 

palavra do profeta Ageu (Ag 1.6). Sejamos 

irmãos fiéis ao Senhor entregando a Deus aquilo 

que é dele. “Dai a Deus o que é de Deus”.  

ESCOLA BIBLICA DOMINICAL: VALORIZE ESSE 

MINISTERIO, POIS ELE É UMA BENÇÃO DE DEUS. 

 

“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/

