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BOLETIM DOMINICAL – 11/10/15 
  Uma panorâmica sobre 2 Coríntios 

     

     Diz-nos os historiadores bíblicos que Paulo  fizera 

uma viagem a Corinto após o envio da primeira carta. 

Essa estada em Corinto não fora agradável nem para 

Paulo nem para aquela comunidade. Novamente em 

Éfeso Paulo tomara conhecimento de que a sua 

autoridade apostólica estava sendo minada em 

Corinto, inclusive os  seus opositores estavam 

denegrindo a imagem do apóstolo. “Porque as suas 

cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do 

corpo é fraca, e a palavra, desprezível” 2 Co 10.10. 

Depois da segunda carta, Paulo ainda esteve em 

Corinto, permanecendo ali três meses, conforme se 

extrai do relato de Atos 20.1-3. 

   Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios com 

as seguintes finalidades: a) Encorajar a maioria da 

igreja que lhe era fiel, como seu pai espiritual; b) 

Contestar e desmascarar os falsos apóstolos que 

distorciam a sua mensagem e enfraqueciam o seu 

apostolado naquela comunidade; c) Repreender a 

minoria daquela comunidade que estava sendo 

seduzida pelos falsos obreiros, opositores de Paulo. 

   A segunda carta aos Coríntios tem as seguintes 

características especiais: 1) É a mais autobiográfica 

das epístolas paulinas. Nela encontramos muitas 

referências pessoais, mas feitas com humildade, 

pedindo desculpas e até mesmo constrangido pelo 

que estava revelando; 2)  Contém a mais completa 

teologia sobre o sofrimento do crente em todo o Novo 

Testamento, bem como sobre a questão da 

contribuição cristã para a manutenção da Igreja; 3) O 

uso de diversos termos-chaves que se destacam no 

conteúdo da carta, tais como: fraqueza, aflição, 

lágrimas, perigos, tribulação, sofrimento, consolação, 

jactância, verdade, ministério e glória.  

   O  tema  dessa  carta  é   “A Apologia do Ministério 

Apostólico”, e ela foi escrita entre os anos    

        

     

55 e 56 depois de Cristo. 

     No esboço da segunda carta aos Coríntios 

encontramos: 1) introdução (1.1-11). Nessa 

introdução observa-se a ausência de uma ação de 

graça comum nas cartas de Paulo, talvez devido a 

censura de Paulo à igreja. 2) Primeira parte (1.12-

7.16) – Nessa parte encontramos Paulo justificando 

a sua conduta com relação aos coríntios. Fala de 

sua demora em fazer a viagem a Corinto; Faz uma 

apologia (defesa) do seu ministério apostólico (a 

sua fidelidade como apóstolo, a superioridade do 

apostolado na dispensação da graça, as fraquezas e 

sofrimentos do apóstolo, o apóstolo como 

embaixador e ministro de Deus, e conclui a 

apologia com uma manifestação de carinho pelos 

seus filhos na fé); 3) Segunda parte (8;9). Nessa 

segunda parte Paulo trata da coleta para os santos 

de Jerusalém. Ela começa tratando da 

recomendação da coleta e dos delegados que a 

levariam para Jerusalém e cita como exemplo o 

sucesso da oferta levantada pelos irmãos da 

Macedônia; 4) Terceira parte (10.1-13.10). Na 

terceira parte Paulo faz uma apologia de seu 

ministério. Primeiramente ele se defende contra 

acusações pessoais feitas pelos judaizantes; depois 

ele elogia-se a si mesmo como apóstolo e pelo 

trabalho realizado, mas faz isso com humildade 

pedindo desculpas a igreja. Depois ele faz um relato 

biográfico de seu ministério, enumerando os seus 

títulos, seus trabalhos, seus sofrimentos, os dons 

extraordinários concedidos por Deus a ele bem 

como as suas fraquezas que foram compensadas 

pela atuação poderosa da graça de Deus em sua 

vida. Essa seção termina com um último aviso de 

Paulo a igreja de que quando fosse novamente a 

ela puniria os impenitentes de acordo com a 

autoridade dada por Deus a ele. 

     Essa carta termina (13.11-13) com a 

recomendação de que a igreja deveria viver a vida 

cristã com alegria e  unida. Concluindo a carta, 

Paulo impetra sobre a Igreja a benção trinitária. “A 

graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a 

comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. 

Amém!” 2 Co 13.13.      

                  Pr. Eudes Lopes Cavalcanti     

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
           

          CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV) 

10 e 11/10 – Aniversário Congregação José Américo; 

11/10 – Dia Nacional de Missões; 17/10 – 

Programação Infantil; 16 a 18/10 –  Conferência 

Missionária (ALIANÇA); 23 a 25/10 – Congresso EBD 

ALIANÇA; 24/10 – Passeio Crianças BICA; 30/10, 

01,02/11 – Acampamento Jovens; 30/10, 01,02/11 

– 12º Encontro Avivamento Mulheres ALIANÇA. 

07,08/11 - Aniversário das Auxiliadoras;  15/11 – 

Manhã de Jejum e Oração; 21,22/11 – Aniversário 

DLOV/Getsêmani; 21/11 – Jantar de Casais; 

28,29/11 – Aniversário DMOC; 29/11 – Sopão.  

            ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 

02-Eudes Lopes (PASTOR); 04-Wirlline da Silva; 04-

Edson Gomes (Tei); 04- Vilma Bandeira (E. Sátiro); 05-

Juliana Rodrigues; 05-Miss. Isabel Mª (Valentina); 05-

Marília Gabriella (Valentina); 06-Andressa Cristina; 07-

Kátia Mª Araújo; 07-Ubiranildo Lilo (E. Sátiro); 08-

Rosilene Gomes (esposa de Tei); 09-Fabiano Nóbrega; 

09-Aline Bento; 10-Dc. Marcone da Silva (R. do Sol); 

10-Valdete Oliveira (R. do Sol); 10-Daniel Fernandes; 

12-Mª Da Luz Bezerra; 12-Dc. José Gentil; 12-Marina 

Emilly (E. Sátiro); 13-Mª de Fátima Rodrigues; 14-

Avani Dantas; 15-Ewerton Trajano (Valentina); 17-

Tiago de Andrade (filho/Ir. Vera); 18-Kathlyn Keunner; 

19-Yan Ferreira (E. Sátiro); 19- José Erick (E. Sátiro); 

20-Josias Batista; 21-Rivanda Belmont; 22-Isabel 

Cristina; 22-Roberlândio Rufino (Robson); 23-Edaniely 

Souza (Valentina); 24- Carla Fernanda (Valentina); 24-

Celeida Mª; 25-Verônica Carlos; 25-Carla Ferreira 

(Valentina); 27-Severino Rafael (R. do Sol); 27-Clívia 

Lacerda (Valentina); 27-Giuliano Mota (Valentina); 27-

Severino Rafael (R. do Sol); 27- Edileuza (R. do Sol); 

28-Larissa Tito (R. do Sol) e 31-Erick Trajano (R. do 

Sol). 

 
 

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 disse-me: A minha graça te basta, porque o meu 
poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, 
pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que 

em mim habite o poder de Cristo” 2 Co 12.9. 



 

 

     
               ESCALA DE OBREIROS (OUTUBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
11 – Pr. Ildemar; 18 – Pr. Eudes; 25 – Pr. Walter 

CULTO DEVOCIONAL 
11 – SEMI; 18 – Makobi; 25 – Risolene 

MOCIDADE (SÁB) 
17 – Davi da Silva; 24 – Dc. Josias 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
14 – Pr. Jedaías; 21 – Iza Maria; 28 – Pr. Samuel  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Bosco (21); Meireles (14,28)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
11 – Pb. Enoaldo; 18 – Dc. Josias; 25 – Pb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
11 – Pr. Jedaías; 18 – Pr. Jedaías; 25 – Pr. Jedaías 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
11 – Dc. Josias; 18 – Pb. Emanuel; 25 – Pb. Saul 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
11 – Pb. Saul; 18 – Pr. Samuel; 25 – Pr. Samuel 

       ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
13 – Pr. Samuel; 20 - Iza Maria; 29 – Pr. Jedaías  

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Pr. Jedaías (20); Davi Silva (13,27) 
ESCALA CASA DE ACOLHIDA 

17/10 – Pr. Eudes; 31/10 – Dc. Josias 
ESCALA DE DIACONOS 

Hoje: Euclides/Gentil; Ter – Davi  
  

 
 
 

VEM AÍ O ACAMPAMENTO DOS JOVENS  

(30/10, 01,02/11). LOCAL: GRANJA IGREJA 

PRESBITERIANA, SANTA RITA. Preletores: 

Pastores Bartolomeu, Jedaías, José Antônio e 

Eudes Lopes.    R$ 80,00 + 02 kg alimento não 

perecível. Procurem Bruno. 

LEITURA BÍBLICA (SALMO 96) 
Convite a toda a terra para louvar e temer 

ao Senhor 
1 Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai 

ao Senhor, todos os moradores da terra.  
2 Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; 
anunciai a sua salvação de dia em dia.  
3 Anunciai entre as nações a sua glória; entre 
todos os povos, as suas maravilhas.  
4 Porque grande é o Senhor e digno de 
louvor, mais tremendo do que todos os 
deuses. 5 Porque todos os deuses dos povos 
são coisas vãs; mas o Senhor fez os céus.  
6 Glória e majestade estão ante a sua face; 
força e formosura, no seu santuário. 
7 Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao 
Senhor glória e força.  
8 Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome; 
trazei oferendas e entrai nos seus átrios. 9 
Adorai ao Senhor na beleza da santidade; 
tremei diante dele todos os moradores da 
terra. 10 Dizei entre as nações: O Senhor 
reina! O mundo também se firmará para que 
se não abale. Ele julgará os povos com 
retidão. 11 Alegrem-se os céus, e regozije-se 
a terra: brame o mar e a sua plenitude.  
12 Alegre-se o campo com tudo o que há 
nele; então, se regozijarão todas as árvores 
do bosque, 13 ante a face do Senhor, porque 
vem, porque vem a julgar a terra; julgará o 
mundo com justiça e os povos, com a sua 
verdade.                ######## 
 

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA DA ALIANÇA (16 a 

18/10). A nossa Denominação irá realizar uma 

Conferência Missionária no Mardunas Centro de 

Eventos, em São José do Mipibu/RN, no período 

acima.   

 

DIA DE MISSÕES (11/10): hoje pela manhã e à noite 

teremos uma programação missionária. Pela manhã no 

horário devocional, a Secretaria de Missões de nossa 

Igreja (SEMI) fará uma apresentação sobre os campos 

missionários da ALIANÇA, nossa Denominação. À noite 

estará conosco ministrando a Palavra de Deus o Pastor 

Ildemar Nunes. O culto será dirigido pela diretoria da 

Secretaria de Missões da Igreja (SEMI). 

OFERTA MISSIONÁRIA: Nesse culto iremos levantar a 

última parcela da oferta para a ALIANÇA. As 

Congregações da Igreja participarão também desse 

ofertório. Alvo: R$ 500,00. 

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO: ontem 

realizamos o primeiro culto do aniversário de oito anos 

da Congregação do José Américo. Hoje a festa continua 

pregando no culto de encerramento o Presb. Saul 

Bezerra, dirigente da Congregação  do Ernani Sátiro. 

DEPARTAMENTO INFANTIL (DINF): no próximo sábado, 

no horário das 14h às 17h, o DINF irá realizar uma 

programação especial com as crianças da Igreja. Os 

irmãos que tem filhos ou netos pequenos entrem em 

contanto com a diretora do DINF a irmã Ligia para 

reservar a vaga da criança.  

SORTEIO TV LED: o Departamento de Louvor (DLOV) de 

nossa Igreja está promovendo um sorteio de uma TV 

SAMSUNG Full HD, 32 polegadas, visando angariar 

recursos para as festividades de seu aniversário no 

próximo mês. O valor de cada cartela do sorteio é de R$ 

5,00. O sorteio será realizado no dia do aniversário do 

DLOV, 22/11/15. Participem! 

ASSISTENCIA AOS CULTOS: lembramos aos irmãos da 

necessidade de frequentarem assiduamente os cultos 

da Igreja. O culto é o momento mais sagrado da vida 

cristã. É o momento em que nos reunimos para adorar a 

Deus, rei do Universo e Senhor de nossas vidas. Temos 

observado ainda que alguns irmãos não estar tendo 

consciência da presença do Senhor no meio da Igreja 

quando estamos adorando a Deus. Vem para a Igreja 

sentam-se um pouco no santuário e depois 

desaparecem e fica conversando fora do santuário. 

Outros não participam ativamente do culto, ficam 

conversando, consultando o celular, etc. outros chegam 

atrasados sistematicamente nos cultos  perdendo 

momentos preciosos do mesmo (oração, louvor, leitura 

bíblica) que acontecem no início do culto. Isto é um 

desrespeito a presença de Deus no meio da Igreja. 

Devemos temer a Deus e ser cuidadosos com o nosso 

viver, pois o nosso Deus é um fogo consumidor.  

 

 

 

 

“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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