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BOLETIM DOMINICAL – 25/10/15 
  Uma panorâmica sobre Efésios 

     

     Das treze cartas escritas pelo apóstolo Paulo, 

quatro delas são conhecidas como epístolas da 

prisão, ou seja, epístolas escritas quando ele se 

encontrava preso por causa do Evangelho, dentre elas 

a carta aos Efésios (as outras foram Filipenses, 

Colossenses e Filemon) que, tudo indica, foi escrita 

em 62 d.C., aproximadamente, quando estava Paulo 

preso em Roma.  

     A carta aos Efésios não foi escrita para tratar de  

algum problema quer seja doutrinário ou moral da 

Igreja, e sim para revelar a grandiosidade do 

propósito redentor de Deus em Cristo Jesus. Ainda na 

carta, Paulo trata do viver cristão nas relações 

familiares e sociais no que se refere à vontade de 

Deus para uma convivência harmoniosa. 

   A carta aos Efésios é similar a carta aos 

Colossenses a ponto de estudiosos bíblicos  

chamarem-nas de epístolas gêmeas. Alguns 

estudiosos bíblicos acham que essa epístola seja a 

mesma endereçada à igreja de Laodicéia (Cl 4.2). 

   O propósito de Paulo ao escrever essa carta visava 

o crescimento espiritual (no amor, na fé, na sabedoria 

e na revelação do Pai) daquela comunidade 

evangélica, e com esse intento ele se prostrava em 

oração diante do Pai celestial. “não cesso de dar 

graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas 

minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor 

Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu 

conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, 

tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, 

para que saibais qual seja a esperança da sua 

vocação e quais as riquezas da glória da sua herança 

nos santos  e qual a sobre-excelente grandeza do seu 

poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação 

da força do seu poder” Ef 1.16-19. 

    Como já é do conhecimento dos irmãos, a carta    

     

     

aos Efésios é uma das nove cartas paulinas 

destinadas às igrejas, e essas cartas tem uma parte 

teológica e uma parte prática. A carta aos Efésios 

segue essa mesma estrutura. Na sua parte 

teológica (1-3) Paula enfatiza a redenção que há 

em Cristo Jesus e como essa redenção  se realiza, e 

na parte prática (4-6) como os redimidos devem 

viver o Cristianismo.  

     A carta aos Efésios tem as seguintes 

características especiais: 1) A revelação da grande 

verdade teológica da redenção que há em Cristo 

Jesus, que é intercalada por duas orações do 

apóstolo; 2) A expressão “em Cristo” que é um dos 

temas tratados com mais frequências em suas 

cartas (106 vezes), em Efésios é encontrada cerca 

de trinta e seis vezes; 3) Em Efésios é salientado o 

propósito e alvo eterno de Deus para a Igreja; 4) Há 

uma ênfase destacada no papel do Espírito Santo 

na vida cristã; 5) Efésios é tida como uma epístola 

gêmea de Colossenses pelo fato de apresentarem 

semelhanças em seus conteúdos e por terem sido 

escritas quase ao mesmo tempo. 

    No esboço dessa carta, encontramos: I - Uma 

saudação (1.1,2);  II – A revelação da doutrina da 

redenção do crente (1.3-3.21). Nessa parte 

encontramos a revelação da preeminência de Cristo 

na Redenção (1.3-14) seguida de uma oração; O 

resultado da redenção em Cristo (2.1-3.21) seguido 

de uma oração de Paulo. III – Instruções práticas 

para a vida do crente (4.1-6.20). Nessa segunda 

parte se encontra a descrição da nova vida do 

crente; as instruções sobre o relacionamento no lar; 

e batalha espiritual do crente. A carta termina  com 

a informação de quem seria o mensageiro (Tíquico) 

que iria levá-la aos efésios, e com uma benção 

impetrada por Paulo sobre aquela Igreja. 

     Na parte teológica encontramos um mistério 

revelado por Deus através de Paulo que é de unir 

judeus e gentios num só corpo espiritual que é a 

Igreja, que está sendo edificada sobre o 

fundamento dos apóstolos e profetas e cuja pedra 

principal é o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus 

Cristo. Essa união é devido à poderosa obra 

realizada por Cristo na cruz, operacionalizada pela 

ação do Espírito Santo.   Pr. Eudes Lopes Cavalcanti     

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
           

          CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV) 

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  

 

“Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes 
estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes 
perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos 

os povos fez um;...” Ef 2.13,14 



 

 

     
               

        ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

01 – Pr. Eudes; 08 – Miss. Rebeca Cristina;  
15 – Pr. Walter; 22 – Pr. Robert; 29 -  Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 
01 – Stefanie; 22 – André Fragoso; 29 – Leandro (Léo) 

MOCIDADE (SÁB) 
 14 – Davi Silva; 28 - Dc. Josias 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

04 – Iza Maria; 11 – Liliane Líger;  
18 - Pr. Samuel; 25 – Pr. Jedaías  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Bosco (04,18); Meireles (11,25)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
01 – Pr. Jedaías; 08 – Pb. Enoaldo;  

15 - Pr. Samuel;  22 – Dc. Josias; 29 -  Pr. Walter 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

01 – Pr. Walter; 08 – Pr. Jedaías;  
15 - Pb. Silas;  22 – Dc. Bonifácio; 29 -  Pr. Jedaías 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
01 – Dc. Josias; 08 – Pb. Saul;  

15 – Pr. Jedaías;  22 – Pr. Walter; 29 -  Dc. Josias  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

01 – Pr. Samuel; 08 – Dc. Francisco;  
15 – Dc. Nivaldo; 22 – Pr. Jedaías;  29 -  Pb. Emanuel  

       ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
 03 – Pr. Eudes; 10 – Liliane Líger;  

17 – Pr. Samuel; 24 – Iza Maria  
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

Pr. Jedaías (03,17); Davi Silva (10,24) 
ESCALA CASA DE ACOLHIDA 

14/11 – Pr. Samuel; 28/11 – Dc. Josias  
 

 
 
 

 

 

LEITURA BÍBLICA 
SALMO 24 

1 - Do Senhor é a terra e a sua 
plenitude, o mundo e aqueles que nele 
habitam.  
2 - Porque ele a fundou sobre os mares 
e a firmou sobre os rios. 
3 - Quem subirá ao monte do Senhor ou 
quem estará no seu lugar santo? 
4 - Aquele que é limpo de mãos e puro 
de coração, que não entrega a sua alma 
à vaidade, nem jura enganosamente.  
5 - Este receberá a bênção do Senhor e 
a justiça do Deus da sua salvação.  
6 - Esta é a geração daqueles que 
buscam, daqueles que buscam a tua 
face, ó Deus de Jacó. (Selá) 
7 - Levantai, ó portas, as vossas 
cabeças; levantai-vos, ó entradas 
eternas, e entrará o Rei da Glória.  
8 - Quem é este Rei da Glória? O Senhor 
forte e poderoso, o Senhor poderoso na 
guerra.  
9 - Levantai, ó portas, as vossas 
cabeças; levantai-vos, ó entradas 
eternas, e entrará o Rei da Glória.  
10 - Quem é este Rei da Glória? O 
Senhor dos Exércitos; ele é o Rei da 
Glória. (Selá). 

 
######## 

VEM AÍ O ANIVERSÁRIO DA AUXILIADORA 

(07,08/11): PRELETORAS: MISS. CLARICE 

MEIRELES (07/11), MISS. REBECA CRISTINA 

(08/11). 

 

######### 

VEM AÍ O ANIVERSARIO DO DLOV (21,22/11): 

PRELETORES: 21/11 – PR. HAMILTON 

MEDEIROS; 22/11 – PR. ROBERT. 

 

 

NOTA DE FALECIMENTO: faleceu no dia 19 deste mês, 

com a idade de noventa anos, o Presbítero da 

Assembleia de Deus, Sinésio Rodrigues da Silva 

genitor do Diácono João Bosco de nossa Igreja. O 

sepultamento deu-se aqui em João Pessoa no dia 

seguinte. À família enlutada os nossos sentimentos 

cristãos. Deus conforte a todos.  

NOTA DE NASCIMENTO: nasceu no dia 15/10, Ester 

filha do Diácono Reginaldo e de Hellen Karine, que 

congregam no Valentina. Parabenizamos ao casal pela 

vinda de Ester e desejamos que Deus conceda a graça 

necessária para que esses amados criem a nenê nos 

caminhos do Senhor. 

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. Lembramos aos pais a 

necessidade de investirem na vida espiritual de seus 

filhos enviando-os para esse evento. Procurem o nosso 

Bruno.  

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! 

NOTA PARA AS CONGREGAÇÕES: recomendamos aos 

dirigentes das Congregações usarem, na leitura 

pública das Escrituras nos cultos do domingo à noite, o 

salmo impresso na coluna central da página interna do 

boletim. A razão da recomendação é para se fazer uma 

leitura uniforme na Igreja, devido às diversas versões 

da Bíblia usadas pelos membros e congregados. O 

salmo impresso é da versão revista e corrigida, a mais 

usada em nosso País. Os versículos do salmo estão em 

duas cores, os de uma cor deve ser usada pelo 

dirigente e a de outra pelo auditório. (Pr. Eudes).     

ESCALA DE DIACONOS 
Hoje: Gentil/Marconi; Ter – Euclides   

        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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