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BOLETIM DOMINICAL – 02/12/12 

        Porque todos buscam o que é seu 
                                           

    O apóstolo Paulo, antes de ser convertido a Cristo, 
era um homem profundamente religioso. Segundo o 
seu próprio testemunho, ele viveu fariseu uma das 
mais rigorosas seitas da religião judaica (At 26.5). Por 
ser fariseu, podemos extrair do contexto geral do 
Novo Testamento, ele era um frequentador assíduo 
dos cultos do santuário em Jerusalém bem como do 
estudo sistemático das Escrituras que os judeus 
faziam em suas sinagogas, sendo que a que Paulo 
frequentava chamava-se a Sinagoga dos Libertinos 
(homens libertos) que acomodava judeus e prosélitos 
de Cirene, de Alexandria, da Cilicia e da Ásia (At 6.9). 
    Convertido a Cristo, Paulo continuou, ou melhor, 
intensificou mais ainda a sua devoção a Deus já que 
agora encontrara o caminho verdadeiro, a razão 
suprema do seu viver, o Senhor Jesus Cristo. 
   Chamado para um ministério especial no Reino de 
Deus (apóstolo), Paulo de todo o seu coração se 
empenhou em proclamar a deidade de Cristo e a sua 
obra redentora, e em organizar comunidades locais 
(igrejas) para que elas fossem instrumentos de Deus 
na propagação do Evangelho bem como na edificação 
espiritual de seus membros. 
   Em seu ministério itinerante Paulo teve diversos 
colaboradores, dentre eles Timóteo de quem deu 
testemunho diante da Igreja de Filipos, através de 
carta, dizendo que não tinha ninguém consigo de 
igual sentimento: desinteressado, dedicado à causa 
de Cristo, em fim um obreiro de valor (Fp 2.20).  
    Logo após elogiar a Timóteo, Paulo deixou escapar  

 

  
 

a sua frustração com alguns colaboradores seus, 
usando as palavras que, parte delas, está servindo 
de titulo desta reflexão. “Porque todos buscam o 
que é seu, e não o que é de Cristo Jesus” Fp 2.21. 
     Estamos assistindo preocupado o estado 
espiritual de muitos irmãos em Cristo devido o seu 
desinteresse pelas coisas de Deus. São pessoas que 
um dia foram batizadas, professaram publicamente 
a sua fé em Cristo, prometeram ser fiéis e a viverem 
para a glória de Cristo, mas as coisas deste mundo 
estão sorrateiramente se introduzindo em seus 
corações e eles estão enfraquecidos na fé. Essa 
constatação é latente, pois esses amados não estão 
frequentando regularmente os cultos da Igreja, 
principalmente os do domingo que é o dia do 
Senhor, separado pelo Senhor para descanso da 
pessoa e para adoração a Deus na Igreja. 
    Temos constatado também que os pais de alguns 
jovens da nossa Igreja exultam quando os seus 
filhos passam num concurso, chegam até a oferecer 
culto de ação de graças a Deus, o que está certo, e o 
que deve ser feito, mas suspeitamos que eles não 
estejam se interessando pela vida espiritual deles, 
pois parece que tanto faz o filho vir para a Igreja ou 
não, contanto que progridam materialmente.  
    Alertamos a todos sobre o perigo que estão 
correndo com essa postura. O Salvador disse em 
certa ocasião que “de que adianta o homem ganhar 
o mundo inteiro e perder a sua alma”. Insistimos 
ainda com esses irmãos a lutarem incessantemente 
pelos seus filhos orientando-os pela Palavra de 
Deus, orando, jejuando por eles, pois se 
continuarem com esse desinteresse certamente 
Deus os punirá por isso. “Mas, se alguém não tem 
cuidado dos seus, e principalmente dos da sua 
família negou a fé, e é pior do que o infiel” 1 Tm 5.8. 
    Temos alertado constantemente a Igreja de que o 
Reino de Deus é prioridade absoluta. Temos dito 
também que o Reino de Deus é agenciado pela 
Igreja local, segundo a vontade de Deus.   

                                     Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
                                              
 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

         
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CALENDÁRIO DE EVENTOS (Novembro) 
03/12 – Reunião do Conselho Eclesiático; 07/12 – Culto Casa 
de Celízia; 08/12 – Confraternização Geral Auxiliadoras 
Congregacionais; 08/12 – Reunião de Lideranças/almoço; 
09/12 – Dia da Bíblia; 14/12 – Confecção calendário de 
eventos 2013; 15/12 – Confraternização dos Jovens; 15/12 – 
Chá das Aniversariantes/Culto dos Bebês; 20/12 – Assembleia 
da Igreja; 22/12 – Jantar de Confraternização da Igreja; 23/12 
– Celebração do Natal; 25 – Jantar de Confraternização  da 
Rota do Sol; 31/12 – Culto de final de ano (Igreja Sede e 
Congregações).                      
             ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 

 
01-Carlos Alberto (Presbítero); 01-Lamarck 

Ribeiro; 02-Kézya Lopes; 02-Mª Marlene Wanderley; 
04-Aninha (E. Sátyro); 05-Erika Graziele; 05-Fábio 

Lima; 05-Saullo Vinicius (E. Sátyro); 05-José da 

Silva Cabral (Diácono); 07-Daynne (Valentina); 07-

André Augusto; 07-Gustavo Nobuhiro; 07-Ana Júlia; 
08-Mª da Conceição; 08-Mª José Pereira; 10-Neusa de 

Moura; 10-Verônica Nunes; 12-Edvando Bonifácio 

(Diácono R. do Sol); 14-Mª Teodória); 14-Flávio 
Medeiros (R. do Sol); 15- Mª Eliane; 16-Anália 

Mendes (R. do Sol); 19- Pedro Jorge; 19-Walterci 

Ribeiro (Valentina); 19-Luiz Santiago (E. Sátyro); 24-
Joselito (Valentina); 26-Telma (Valentina); 27-

Claudia de Oliveira; 28-Emanueli Ferreira; 28-

Feliciano Nícolas; 31- Elizabete Mª (Valentina); 31-

Elhioneide (Valentina); 31-José Freire (R. do Sol); 
31-Cintia Alice (R. do Sol) e 31-Elânia dos Santos. 

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL, RÁDIO 
COMUNITÁRIA CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 
FONE CONTATO: 3242.2131 

       ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 
Hoje à noite – Gilson/Josenilton 

Ter – Davi;  Qui – Valdenor; Sáb – Makobi  
 

 
 

 

 

Buscai em primeiro lugar o reino de 
Deus e a sua justiça. 



 

            

   ESCALA DE OBREIROS (DEZ) 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 

02 – Pr. Eudes; 09 – Pr. Walter; 16 – Pr. Cícero; 
23 – Pr. André; 30 – Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 
02 – Neuzinha; 09 – André Augusto;  

16 – Iza Maria; 23 – Evalda; 30 – Bruno 
CULTO DA MOCIDADE 

08 – Miss. Aline; 29 – Pr. Jedaías   
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

05 – Marlene; 12 – Carmelita;  
19 – Miss. Francisca; 26 - Iza Maria 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Bosco (05,19); Meireles (12,26) 

 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes (Diáconos)    

13 –  Bosco; 20 –  Valdenor; 27 - Marçal  
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

02 – Pr. Cícero; 09 – Diác. Junior; 16 – Presb. 
Enoaldo; 23 – Pr. Jedaías; 30 – Pr. André 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
02 – Diác. Marcone; 09 – Pr. Djilas;  

16 – Pr. André; 23 – Pr. Cícero; 30 – Pb. Silas 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 
02 – Pb. Saul; 09 – Presb. Lucini; 16 – Pr. Walter; 

23 – Sem. Jadson; 30 – Pr. Cícero 
CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

02 – B.T. Samuel; 09 – Pr. Cícero; 16 – Pb. Carlos 
Alberto; 23 – Diác. Junior; 30 – B.T. Samuel 
PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

05 – Presb. Silas; 12 – Sem. Valterci;  
19 – Diác. Junior; 26 – B.T. Samuel 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 
. 

 
 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite iremos celebrar 
num culto solene a Ceia do Senhor. O Salvador ordenou 
que a sua Igreja se reunisse periodicamente para realizar 
essa celebração em memória dele. “Fazei isto em 
memória de mim”. Assim sendo, subamos com um 
coração agradecido a Casa do Senhor para essa que é 
uma das mais importantes reuniões da Igreja. 
SEMANA DE ORAÇÃO (03 a 07): Dirigentes: Seg – 
DAUC; Ter – Pastor da Igreja; Qua – DLOV; Qui – DHEC; 
Sex – DMOC. A preleção de quinze a vinte minutos fica a 
cargo do diretor de cada departamento podendo ele fazê-
la ou convidar alguém da Igreja para isso. Alertamos aos 
membros e congregados da Igreja da necessidade de 
estarem todos no culto de oração buscando a presença 
de Deus em favor de suas famílias, da Igreja que faz 
parte, dos enfermos, da obra missionária, etc. “Orai sem 
cessar”. 
CULTO CASA DE CELÍZIA: na próxima sexta-feira 
iremos realizar, na casa da irmã Celízia Ferrer, um culto 
de gratidão a Deus. Convidamos a todos para 
participarem desse culto. Pregará o Bel. Teol. Samuel e o 
conjunto Ebenézer se apresentará louvando a Deus. 
REUNIÃO DE LIDERANÇAS: convidamos a todos os 
pastores, presbíteros e diáconos do templo sede e das 
congregações que fazem parte do ministério de nossa 
Igreja bem como os líderes e vices líderes dos 
departamentos para uma grande reunião no próximo dia 
08/12 (feriado nacional) para nos humilharmos diante de 
Deus, buscarmos a sua face e termos um momento de 
reflexão bem como para fazermos um balanço do 
ministério da Igreja durante 2012. Logo após a reunião 
almoçaremos juntos.  
VITÓRIA EM VESTIBULAR: o jovem Fabiano Junior, filho 
de Fabiano Almeida e Cláudia, passou no recente 
concurso Vestibular da UNIPÊ, no curso de Educação 
Física. Parabéns Fabiano Junior! Que Deus abençoe os 
seus estudos universitários. 
GUSTAVO YAMAGUCHI: o jovem Gustavo, filho de 
Lucini e de Evalda, começou os seus estudo universitários 
em Campina Grande onde residirá. Iremos ver Gustavo 
nos finais de semana. Queira o bondoso Deus abençoar a 
vida de Gustavo e guardá-lo do mal. 

VISITANTES, SEJAM BEM VINDOS! 

 

REUNIÃO CONSELHO ECLESIASTICO: o Pastor da Igreja 
convoca os membros do Conselho Eclesiástico para se 
reunir amanhã, a partir das 19h30m a fim de definir as 
diretorias dos Departamentos DLOV, DBEN, DMIS, DPAT, 
DCON, DEBD e DINF, para o próximo ano. Nessa reunião 
também serão apreciadas as diretorias dos Departamentos 
DAUC, DHEC e DMOC cujas propostas são oriundas 
desses segmentos. Será ainda nessa reunião tratada a 
criação do Departamento de Apoio aos Casais (DAPC). 
DEPARTAMENTO INFANTIL (DINF) (I): o DINF irá sortear 
no dia 09/12 uma sanduicheira e um espremedor de frutas 
visando angariar recursos para a EBF em Janeiro de 2013. 
O valor da cartela é R$ 2,00. Pedimos a colaboração da 
Igreja para essa Escola Bíblica de Férias. 
DEPARTAMENTO INFANTIL (II): o DINF está organizando 
um coral infantil para celebrar ao Senhor em nossos cultos. 
Os ensaios estão sendo realizados nas quartas-feiras à 
noite. Os irmãos que tem filhos entre 04 e 12 anos, que 
quiserem participar desse coral, procurem o DINF.  
AVISOS AOS CONJUNTOS INTRUMENTAIS E 
CONGREGAÇÕES DA IGREJA: solicitamos aos conjuntos 
instrumentais da Igreja sede e das Congregações a terem 
cuidado com o volume do som dos instrumentos, tanto nos 
ensaios como nas apresentações nos cultos, para que a 
vizinhança não seja incomodada e acione a SUDEMA como 
o foi o caso recente na Congregação do Valentina, que foi 
notificada, obrigando a direção da 3ªIEC/JPA a comparecer 
a SUDEMA para dá satisfação aquele órgão.. 
CONFRATERNIZAÇÃO AUXILIADORAS 1ª DISTRITAL 

(08/12): Todas as irmãs estão convidada para esse evento 
que será realizado no próximo sábado na casa de praia da 
irmã  Hélia Macedo, no Bessa. O evento terá inicio as 09h e 
se estenderá até 17h. As interessadas contatem Rosy Brito, 
diretora do Departamento de Auxiliadoras de nossa Igreja.  
MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos por missões, pela saúde 
dos enfermos, pela solução dos problemas que alguns 
irmãos estão enfrentando, pelos pastores, pelos oficiais, 
pelas congregações, pelos departamentos, pelas famílias, 
pela Pátria, e pela Igreja do Senhor espalhada no mundo 
todo especialmente pelos que sofrem perseguições. 
JANTAR DE FINAL DE ANO: estamos nos aproximando do 
Jantar do Final de Ano de nossa Igreja que será realizado 
no sábado dia 22/12. Coordenadora: Isabel Cristina. 
 
 
 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 
oportuno, quer  não...” 2 Tm 4.2 


