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BOLETIM DOMINICAL – 31/08/14 

A Igreja de Éfeso (Ap 2.1-7) 
      O trabalho evangélico na cidade de Éfeso foi 
fundado por Paulo em sua terceira viagem missionária. 
Esse  trabalho também recebeu a colaboração, em seu 
inicio, de um obreiro chamado Apolo. 
     A Igreja de Éfeso era tão importante aos olhos de 
Deus que a ela foram destinadas duas cartas canônicas, 
uma escrita por Paulo e a outra do próprio Jesus, 
Senhor da Igreja, usando a instrumentalidade de João. 
     Como já foi dito no boletim anterior, as cartas do 
Apocalipse tem quatro partes em comum, que são:   
Uma apresentação do Senhor Jesus a Igreja, tirada da 
visão do capitulo primeiro; 2) Uma análise da vida 
espiritual da Igreja, identificando pontos positivos e 
negativos; 3) Uma advertência feita a Igreja pelo seu 
Senhor sobre a necessidade de abandonar o pecado e 
voltar-se para Ele; 4) Uma promessa do Senhor ao 
vencedor. 
    Para essa Igreja, o Senhor Jesus se apresentou como 
aquele que tem em sua mão direita as sete estrelas e 
que anda no meio dos sete castiçais de ouro. “Escreve 
ao anjo da igreja que está em Éfeso: Isto diz aquele que 
tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio 
dos sete castiçais de ouro” Ap 2.1. (Os dois símbolos 
desse texto são interpretados pelo próprio Jesus que 
disse que as estrelas são os sete anjos das sete Igrejas, 
e que os sete castiçais são as sete Igrejas). Essa 
apresentação de Jesus a Igreja de Éfeso revela que Ele 
é o Senhor da mesma e que os pastores e presbíteros 
que governam a Igreja estão em suas mãos. Quer dizer 
também que Jesus, como Deus onipresente que é, vive 
também no meio das Igrejas locais, observando a sua 
boa ordem como revelado no versículo seguinte. 
    Na parte seguinte Jesus revelou que conhecia a vida 
íntima daquela Igreja bem como a dos seus membros 
em particular. “Eu sei as tuas obras”. Nesse texto é   
revelado outro atributo de Deus que é a sua onisciência, 

que é aquela capacidade peculiar que Deus tem de 
conhecer profundamente tudo e todos.  
     São ainda revelados os pontos positivos daquela 
Igreja que são: trabalho, paciência na tribulação, 
discernimento espiritual, pureza moral  e doutrinal. 
“Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua 
paciência, e que não podes sofrer os maus; e puseste 
à prova os que dizem ser apóstolos e o não são e tu 
os achaste mentirosos; e sofreste e tens paciência; e 
trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste” Ap 
2.2,3. “Tens, porém, isto: que aborreces as obras dos 
nicolaítas, as quais eu também aborreço” Ap 2.6 . 
     O Senhor Jesus também revelou aquela Igreja o 
seu ponto negativo que era a perda  de sua devoção a 
Ele. “Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu 
primeiro amor” Ap 2.4. A Igreja já não amava a Cristo 
como no início de sua organização. Já não era aquela 
Igreja revelada na carta que Paulo escrevera para ela,  
e isso era um pecado grave diante de Deus.  
     Em seguida, Jesus fez uma solene advertência a 
Igreja que voltasse a praticar as primeiras obras, ou 
seja, a ter uma vida espiritual sadia onde a devoção a 
Cristo ocupasse o primeiro lugar. “Lembra-te, pois, de 
onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras 
obras; quando não, brevemente a ti virei e tirarei do 
seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres” Ap 
2.5. O perigo que essa Igreja corria, caso não se 
arrependesse, era o da sua descaracterização como 
Igreja evangélica. O Senhor ameaçou retirar dela o 
seu castiçal (remover o seu brilho, a sua luz). Seria 
uma comunidade dirigida apenas pelos homens e não 
pelo Espírito do Senhor como é o propósito de Deus. 
     Por fim, Jesus faz uma promessa ao vencedor, 
aquele que permanecesse fiel, que ouvisse a voz do 
Espirito que fora dado para viver dentro  dos crentes 
individuais e no meio da Igreja, que seria a plenitude 
da benção do Evangelho: “Quem tem ouvidos ouça o 
que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer, dar-lhe-ei 
a comer da árvore da vida que está no meio do 
paraíso de Deus” Ap  2.7. 
    Irmãos, aprendamos as lições extraídas da carta à 
Igreja de Éfeso e procuremos manter vivo o primeiro 
amor, ou seja,  priorizando em tudo o Senhor e o Seu 

Reino (Mt 6.33).             Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
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           CALENDÁRIO DE EVENTOS (SET/OUT) 
07/09 – Dia do Seminarista; 12 à 14/09 - Congresso 
Nacional de Homens da ALIANÇA (Alhandra/PB); 13/09 
– Dia do Adolescente; 20,21/09 – 17º Aniversario da 
Igreja; 21/09 – Feijoada DMOC; 25 a 28/09 – Aniversário 
da Congregação do Valentina; 27/09 – Dia do Ancião; 
27/09 – Culto Evangelístico no Valentina; 28/09 – 
Aniversário Departamento de Homens.  05/10 – Dia do 
Pastor Congregacional (02/10); 09 a 12/10 – Encontro 
de Avivamento da ALIANÇA; 11/10 - Programação 
Especial Getsêmani Infantil; 12/10 – Programação 
Especial EBD Infantil; 12/10 – Dia Nacional de Missões; 
17,18/10 – Noite do Pijama; 19/10 – Aniversário Deptº 
Auxiliadoras; 26/10 – Aniversário DLOV.        

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO 
01-Claudeilsa Silva; 01-Maria Vitória (filha/Marivalda); 02-
Ângela Maria; 02-Vanessa Brito; 02- Damião Victor (R. do 
Sol); 03-Maria Laura (neta/Célia); 03-Gerlane de Melo (R. do 
Sol); 03-Presb.Evandro José; 03-Fábio e Fabrício (filhos de 
Fabiano); 04-Marivan Vieira (Valentina); 05-Diác.Euclides 
Félix; 05-Lidiane Paredes (Valentina); 06-Wagner Marinho (R. 
do Sol); 06- Nícolas Duarte (filho/Laércia); 07-Isabel Maria; 
07-Ma Vicência; 09-Maria dos Santos Diniz; 09-Samuel 
Medeiros (J. Américo); 09-Everton da Silva Lima; 10-Naíde 
Maria; 11-Cícera Aurélio (E. Sátiro); 13-Bruno Augusto 
(Valentina); 14-Lindemberg Lima; 15-Timóteo José 
(Valentina); 15-Elba Maria; 17-Joelson Martins; 19-Clemilson 
Rodrigues; 19-Giovanna Vasconcelos (neta/Zenaide) 20- 
Leandro Lima; 21-Darliana Monteiro; 22-Cleoneide Ferreira 
(E. Sátiro); 22-Joana Wanderlange; 22-Jeisa S. Porfirio; 24-
Felipe da Silva (Valentina); 25-Luis Cláudio (Valentina); 25-
Pedro Henrique (R. do Sol); 27-Ruan Araújo; 28-Franciano 
Gomes; 29-Iraci Souza; 30-Evanda Amorim (Valentina). 
 

          
           

        

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 

Seg - 15h às 17h  Círculo de Oração 
Ter - 19h30m  Culto de Oração 

Qui - 19h30m  Culto de Estudo Bíblico 

Sab - 19h30m  Culto dos Jovens  

 

“Tenho, porém, contra ti que 

deixaste o teu primeiro amor”  

Ap 2.4.  

http://www.3iec.com.br/


 

 

    
             ESCALA DE OBREIROS (SETEMBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  

07 – Pr. Eudes; 14 – Pr. Jedaías;  
21 – Pr. Antônio Egito; 28 – Pr. Eudes  

CULTO DEVOCIONAL 

07 – Iza Maria; 14 – Marlene; 28 – Adriana  
MOCIDADE (SÁB) 

06 – Davi; 13 - Pr. Jedaías; 27 – Pr. Walter  
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

01 – Marlene; 08 – Pr. Jedaías; 15 – Telma;  
22 – Iza Maria; 29 - Miss. Liliane 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (01,15,29); Meireles (08,22)  
CULTO ESTUDO BÍBLICO (QUI) 

Responsabilidade - Pastor da Igreja 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

07 – Pr. Jedaías; 14 – Pr. Walter;  
21 – Pb. Enoaldo; 28 – Miss. Liliane  
 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

07 – Pr. André; 14 – Davi Silva;  
21 – Pb. Silas; 28 – Pr. Walter  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

07 – Dc. Josias; 14 – Pr. André;  
21 – Pb. Saul; 28 – Pr. Jedaías  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

07 – B.T. Samuel; 14 – Pb. Emanuel;  
21 – Dc. Francisco; 28 – B.T. Samuel  

 PRELETORES PROGRAMA RADIO 
03 – Dc. Josias; 10–Pr. Jedaías;  

17 – Miss. Liliane; 24 – B.T. Samuel 

PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 

06 – Davi Silva; 20 – Dc. Josias 

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

02 – Dc. Josias; 09–Pr. Jedaías; 16 – Davi Silva 

23 – Dc. Josias; 30 – Davi Silva 
 

 

ESCOLA DOMINICAL 
 

Há uma Escola bendita 
Onde se aprende a verdade,  
Traz a mensagem inaudita  
Da graça e da liberdade.  

Nesta Escola conhecemos  
O que fizeram os heróis,  

Cujas vidas bem sabemos  
São para nós qual faróis.  
Vidas como a de Sansão,  

De Moisés e de Josué,  
Que nos falam ao coração  

E nos incitam à fé.  
Uma história tão bonita  

É a do jovem Daniel,  
De Ruth, a moabita  

E do justo irmão Abel.  
Também temos a história  
Do puro e manso José,  

Cujo exemplo, na memória,  
Nos mantém sempre em pé.  

Uma vida bem formada,  
Sempre nela se advinha  
De Dorcas, a bem-amada  

E de Ester, a rainha.  
Vidas assim consagradas  

Para a Deus Pai servir.  
Muitas mais nos são mostradas,  

São exemplos a seguir.  
Nesta Escola assim se aprende  

A Jesus a gente amar,  
Quem não vem se arrepende,  

A Deus não vai agradar.  
Esta Escola benfazeja,  
De valor tão sem igual,  

Vive aqui bem nesta Igreja,  
É a Escola Dominical. 

%%%%% 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje – Marçal/Euclides 

Ter – Josias; Qui – Murilo; Sáb - Léo 

ANIVERSÁRIO CONG. ROTA DO SOL (30,31/08): a  

Congregação da Rota do Sol está celebrando ao 

Senhor Pelo seu nono ano de organização. No culto do 

ontem pregou o pastor da Igreja, tendo a participação 

dos conjuntos Ebenézer e Getsêmani. Hoje estarão 

pregando os pastores Jedaías pela manhã e a noite 

Ednaldo Marques (IEC/Rangel). O tema escolhido pela 

direção da Congregação é: Esperando a gloriosa vinda 

do Senhor, baseado em Mt 24.42.  Parabenizamos a 

Congregação e desejamos a continuidade das bênçãos 

de Deus sobre ela. 

SEMANA DE ORAÇÃO (01 a 05/09): dirigentes: Seg – 

Adeilda; Ter – Pr. Eudes; Qua – Pb. Léo; Qui – Pr. 

Jedaías; Sex – Pb. Valdenor. Na segunda-feira o culto 

será à tarde (15h às 17h) e nos demais dias no horário 

convencional (19h30m às 21h). 

ANIVERSÁRIO DE 17 ANOS DE FUNDAÇÃO DA IGREJA 

(20 e 21/09). Preletores: Pastores Mano (Igreja 

Peniel), Alcemir Dantas (Igreja Congregacional), e 

Antônio do Egito (Igreja Batista Missionária) Tema: 

Vivendo de maneira que agrade a Deus. Lema: 

“Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e 

não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, 

antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que 

agradara a Deus” Hb 11.5. No sábado não haverá 

trabalho nas Congregações, pois queremos contar com 

a presença maciça delas nesse culto celebrando ao 

Senhor com os irmãos do templo sede. No domingo 

pela manhã haverá uma feijoada sob a 

responsabilidade do Departamento de Mocidade. 

CONTRIBUIÇÃO: não nos esqueçamos de que Deus nos 

deu o privilegio e a responsabilidade de manter a sua 

obra através dos dízimos e das ofertas. O ofertório faz 

parte do culto que celebramos ao Senhor. Deus, que 

graciosamente nos dá o sustento (100%), ordenou que 

devolvêssemos 10%, o dizimo, e prometeu abençoar de 

uma maneira especial os 90% que ficam conosco. Não 

obedecer a Palavra de Deus nessa e nas outras áreas é 

ajuntar dinheiro em saco furado. Entra e sai sem 

sabermos como. Pensemos nisso e procuremos ser 

fiéis ao Senhor, pois a Bíblia diz que o homem fiel 

abundará em bênçãos (Pv 28.20). 

FREQUENCIA AOS CULTOS DA IGREJA: lembramos aos 

irmãos a necessidade de frequentarem os cultos que a 

mesma promove para a glória de Deus. Deixar de 

frequentar a um culto da Igreja, exceto por um motivo 

justo diante de Deus, caracteriza-se um descaso para 

com a presença do Senhor no meio da Igreja. 

 

“Prega a Palavra, insta, quer 

seja oportuno, quer não...” 

 2 Tm 4.2 

   A VOZ CONGREGACIONAL  

RÁDIO CRUZ DAS ARMAS FM 104.9 

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h                

www.cruzdasarmasfm.com.br 
 

 

http://www.cruzdas/

