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BOLETIM DOMINICAL – 18/10/15 
  Uma panorâmica sobre Gálatas 

     

     Paulo, juntamente com Barnabé, fundara na sua 

primeira viagem missionária, pela graça divina, as 

quatro igrejas que compunham a região da Galácia 

do Sul, da época (Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e 

Derbe).   Nessas cidades eles tiveram uma oposição 

ferrenha dos judeus que habitavam nelas (At 13.45, 

50; 14.2, 5, 19), a ponto de em Listra, cidade onde 

Paulo curara um paralitico, o apedrejarem e o 

abandonarem  como morto. 

    É nos dito em Atos 13.43 e em Atos 14.1 que essas 

igrejas eram compostas de judeus e gentios 

convertidos à Cristo. Devido à presença judaica ser 

muito forte nessas cidades, bem como a oposição 

aos cristãos, as igrejas começaram a aceitar um 

modus vivendi com o judaísmo achando que 

poderiam ser cristãos seguindo a lei mosaica, 

deixando a fé em Cristo em segundo plano. Paulo ao 

tomar conhecimento de que as igrejas da Galácia 

estavam prestes a se deixar dominar pelo judaísmo, 

que ensinava que a salvação era consequência da 

obediência a lei mosaica, escreveu a carta aos 

Gálatas para combater essa heresia e ao mesmo 

tempo fortalecer o seu ensino da justificação 

somente pela fé em Cristo. 

   Essa, como as outras cartas de Paulo as Igrejas, se 

compõe de uma parte teológica ou doutrinaria e uma 

parte prática. Em ambas as partes o apóstolo 

defende a liberdade do Evangelho, sendo que na 

primeira parte (1.11-4.31) ele fala sobre a autoridade 

do Evangelho, bem como de sua chamada pessoal 

para pregar o Evangelho; e fala da liberdade do 

Evangelho enfocando nessa parte a recepção do 

Espirito e da nova vida pela fé em Cristo e não pelas 

obras da lei. Fala ainda sobre a salvação como uma 

promessa messiânica baseada na fé e não na lei e 

fala sobre a questão da filiação versus escravidão.   

      

      

Paulo diz que os crentes em Cristo são os filhos de 

Deus e não os descendentes de Abraão etnia que se 

estribam na lei. Segundo ele, aqueles que confiam 

na lei são escravos e faz uma analogia sobre isso 

usando a figura de Isaque e Ismael filhos de Abraão 

um da livre (Sara) e o outro da escrava (Hagar). 

    Na parte prática (5.1-6.10), Paulo fala sobre a 

liberdade do cristão na sua relação com a graça da 

salvação pela fé e fala sobre as consequências 

negativas do cristão se submeter à circuncisão. 

Paulo ainda trata da questão da liberdade do 

cristão  sob a graça e da responsabilidade dele em 

andar no Espírito e não satisfazer as concupiscência 

da carne. “Digo, porém: Andai em Espirito, e não 

cumprireis a concupiscência da carne” Gl 5.16.   

    Nessa parte da carta, Paulo fala sobre as obras 

da carne, fruto natural de uma vida não regenerada, 

e do fruto do Espírito como consequência natural de 

uma pessoa genuinamente convertida, senão 

vejamos: “Porque as obras da carne são 

manifestas, as quais são: prostituição, impureza, 

lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, 

emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, 

invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas 

semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, 

como já antes vos disse, que os que cometem tais 

coisas não herdarão o Reino de Deus” Gl 5.19-21. 

“Mas o fruto do Espírito é: caridade, gozo, paz, 

longanimidade, benignidade, bondade, fé, 

mansidão, temperança” Gl 5.22. 

    Sobre o assunto acima Paulo disse que os que 

são de Cristo crucificaram a carne com as suas 

paixões e concupiscências (Gl 5.24).  

    Como características principais essa carta 

contém a mais veemente defesa da natureza do 

evangelho; Depois de 2 Coríntios é a mais 

autobiográfica das cartas de Paulo; É a única carta 

que é dirigida a mais de uma Igreja; e contém o 

relato mais completo das obras da carne. 

  Terminando a sua carta, Paulo ainda fala sobre a 

assistência financeira que a Igreja deve dar aos 

ministros do Evangelho (Gl 6.6) bem como do 

cuidado que ela deve ter, prioritariamente, para 

com os irmãos necessitados (Gl 6.10).  

                     Pr. Eudes Lopes Cavalcanti     

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
           

          CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV) 

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). 

 

 

 

 

 

 
 

              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  

 

“Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais 
eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo 

na carne vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me 
amou e se entregou a si mesmo por mim” Gl 6.20 



 

 

     
              ESCALA DE OBREIROS (OUTUBRO) 

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

CULTO DEVOCIONAL 
18 – Makobi; 25 – Risolene 

MOCIDADE (SÁB) 
 24 – Dc. Josias 

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

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

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

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
18 – Pr. Jedaías; 25 – Pr. Jedaías 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
18 – Pb. Emanuel; 25 – Pb. Saul 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
18 – Pr. Samuel; 25 – Pr. Samuel 

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

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Pr. Jedaías (20); Davi Silva (27) 

ESCALA CASA DE ACOLHIDA 
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.  

VEM AÍ O ANIVERSÁRIO DA AUXILIADORA (07,08/11): 

PRELETORAS: MISS. CLARICE MEIRELES (07/11), MISS. 

REBECA CRISTINA (08/11). 

 

 

       Esclarecendo um assunto pastoral 
   O ministério de uma Igreja local não se compõe 
apenas das coisas de natureza espiritual (dirigir 
culto, pregar e ensinar a Palavra de Deus). A 
Igreja também é uma instituição administrativa, 
que engloba inúmeras áreas, inclusive a questão 
legal junto aos poderes públicos (municipal, 
estadual e federal), além da interface com a 
Denominação a que pertence e as igrejas irmãs.  
    É preciso que se entenda que o Pastor da 
Igreja, além da responsabilidade de dirigir cultos, 
pregar, ensinar, participar do trabalho na Rádio 
CPADFM, da Casa de Acolhida, escrever artigos 
para o boletim e outras atividades pastorais tais 
como aconselhamento e coordenação da parte 
eclesiástica da Igreja, é quem faz praticamente 
todas as atividades administrativas da mesma, 
que é a parte mais complicada, pois trata com 
finanças, contabilidade, compras, distribuição, 
construção, melhorias, reparos diversos, etc. 
     Devido essa sobrecarga de trabalho, o pastor 
da Igreja delegou o trabalho de visitação dos 
irmãos enfermos ao Pr. Jedaías Rodrigues que 
está sendo acompanhado pelo Pr. Samuel. A 
visitação feita por esses pastores é a visitação do 
ministério pastoral da Igreja, ou seja, o pastor 
titular está sendo também representado nesse 
importante ministério pelos pastores auxiliares. 
    Têm igrejas que o pastor titular não tem 
responsabilidade administrativa com as mesmas, 
o que não é o caso da nossa. Eu poderia delegar 
essa tarefa para outra pessoa, mas os irmãos 
com capacidade administrativa são profissionais 
que trabalham para o seu sustento ou 
funcionários publico, não tendo tempo para isso. 
    Não estou reclamando de nada, pois faço o que 
gosto, apenas peço, encarecidamente, que 
alguns irmãos sejam compreensivos quanto à 
questão da visitação.   Pr. Eudes Lopes Cavalcanti     

      

NOTA DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO: pedimos 

aos irmãos dirigentes de departamentos e 

congregações, que toda a intenção de aquisição de 

bens patrimoniais móveis de valor significativo e 

imóveis seja compartilhada com a diretoria de 

Patrimônio da Igreja que, por sua vez, levará o assunto 

para a assembleia da Igreja para autorização ou 

homologação. Lembramos aos irmãos dirigentes de 

congregações e departamentos que esses órgãos, 

segundo o estatuto da Igreja, não têm autonomia 

administrativa para tanto, mesmo tendo recursos em 

seus caixas. Lembramos ainda que estamos 

administrando escassez e o que deve ser comprado é 

somente o que for essencial para o funcionamento 

adequado do trabalho do Senhor. 

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 estão 

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 ficam 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.  

ASSEMBLEIA DE MEMBROS: no domingo dia 08/11, 

pela manhã, no horário das 09h às 09.45h, iremos 

realizar a nossa assembleia de membros. Os 

tesoureiros do templo sede e das congregações devem 

apresentar os seus relatórios financeiros para 

apreciação da Igreja.  

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! 

        15/11 – MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO 

 

 

 

 

“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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