
 

 

 

 

 

 

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  
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A Igreja de Filadélfia (Ap 3.7-13)
      A cidade de Filadélfia foi fundada por um homem chamado 
Átalo Segundo, em 140 a.C. Átalo tinha um irmão chamado 
Eumenes, ambos tinham o sobrenome Filadelfo, e por amor ao 
seu irmão deu a cidade o nome de Filadélfia, que significa 
amor fraternal. Essa cidade, atual Alasehir na Turquia, pelo 
fato de ter sido fundada próxima a uma área vulcânica era 
suscetível à ocorrência de terremotos, inclusive houve um 
deles que quase a destruiu, mas foi reconstruída com o auxilio 
do imperador romano Tibério que doou dinheiro para a sua 
reconstrução e a isentou de tributos, e como gratidão a cidade 
construiu um templo em sua homenagem. Por causa do 
constante perigo que corria, as suas portas eram 
continuamente abertas para evacuar a população quando da 
ocorrência de possíveis terremotos. Quando Jesus disse que 
tinha colocado uma porta aberta diante da Igreja, os irmãos de 
Filadélfia sabiam, por experiência, da importância de uma 
porta aberta.
     Quanto o Senhor Jesus fez a análise da vida interna 
daquela Igreja não encontrou nenhum ponto negativo que 
precisasse de uma reprimenda. 
    O Senhor Jesus se apresentou aquela Igreja como aquele 
que é Santo e Verdadeiro e que tem a chave e a autoridade 
para abrir e fechar. “E ao anjo da igreja que está em Filadélfia 
escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a 
chave de Davi, o que abre, e ninguém fecha, e fecha, e 
ninguém abre”.  Ap 3.7. Com essa declaração, o Senhor quis 
dizer que Ele é santo, puro, prefeito, e que é a verdade 
absoluta, nele não há mentira nem falsidade. Quis dizer 
também que só Ele tem a autoridade real para abrir e fechar e a 
porta que Ele abre ninguém fecha, e a que Ele fecha ninguém 
abre, pois  é Senhor, Rei, Soberano e todas as coisas 
obedecem ao Seu comando.

    Ao analisar a vida interna da Igreja, Jesus identifica a 
fidelidade da Igreja em guardar a Palavra de Deus e em não 
negar o Seu precioso nome diante de uma sociedade 
corrompida pelo pecado, inclusive diante da oposição que os 
judeus faziam ao progresso do Evangelho em Filadélfia. “Eu 
sei as tuas obras; eis que diante de ti pus uma porta aberta, e 
ninguém a pode fechar; tendo pouca força, guardaste a 
minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei 
aos da sinagoga de Satanás (aos que se dizem judeus e não 
são, mas mentem), eis que eu farei que venham, e adorem 
prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como 
guardaste a palavra da minha paciência, também eu te 
guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o 
mundo, para tentar os que habitam na terra” Ap 3.8-10. Na 
análise que Jesus fez, Ele revela que a Igreja é amada por 
Ele e que a guardaria na hora da tribulação que se 
aproximava. Os irmãos pré-tribulacionistas interpretam esse 
texto dizendo que a Igreja será arrebatada (guardada, 
removida) antes de se instalar a Grande Tribulação. Outros 
acham que guardar nesse texto significa preservar durante. 
    Em seguida, Jesus faz uma advertência a Igreja de sua 
volta iminente e que ela deveria guardar o que tinha recebido 
de Deus para que não perdesse a recompensa,  que Deus 
dará aos seus servos fiéis. “Eis que venho sem demora; 
guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa” Ap 
3.11.
    Depois Jesus fez uma promessa ao vencedor nesses 
termos: “A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu 
Deus, e dele nunca sairá; e escreverei sobre ele o nome do 
meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova 
Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu 
novo nome”. Ap 3.12. O redimido pelo sangue do Cordeiro 
receberá bênçãos extraordinárias derivadas da vida eterna, 
simbolizadas no texto como “coluna do templo de Deus, que 
não será removida”, “o nome de Deus, da santa cidade, o 
nome de Jesus será gravado na vida do redimido”.
    Finalizando, Jesus, como faz nas sete cartas, adverte para 
que se dê ouvidos ao que Espírito Santo estar dizendo a 
Igreja, através das mensagens dessas cartas. “Quem tem 
ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas” Ap 3.13.    
  Pr. Eudes Lopes Cavalcanti

           CALENDÁRIO DE EVENTOS (SET/OUT)
05/10 – Dia do Pastor Congregacional (02/10); 09 a 12/10 – 
Encontro de Avivamento da ALIANÇA; 12/10 – Programação 
Especial EBD Infantil; 12/10 – Dia Nacional de Missões; 17/10 
– Tarde da Criançada; 18/10 - Ordenação Pastoral Samuel; 
19/10 – Aniversário Deptº Auxiliadoras; 25/10 – Casamento de 
Geísa,  neta  de Genison;  08/11 –  Cul to Geração 
Avivamento/Aniversário DLOV; 15/11 – Aniversário DHEC; 
22,23/11 – Acampamento da  Mocidade; 22/11 – Projeto 
Vida/Cruzada Evangelística; 22,23/11 – Aniversário do 
Getsêmani; 30/11 – Sopão Rota do Sol (*) Adiado para o 
próximo mês.       

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 Maria (Valentina); 06-Andressa 
Cristina; 07-Kátia Maria 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-Maria da Luz 
Bezerra; 12-Dc. José Gentil; 12-Marina Emilly (E. Sátiro); 13-
Mª de Fátima Rodrigues; 14-Avani Dantas; 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-Karla Fernando 
(Valentina); 24-Celeida Maria; 25-Verônica Carlos; 26-Alex 
Linhares; 27-Clívia Lacerda (Valentina); 27-Severino Rafael 
(R. do Sol). 

 

 

“E ao anjo da igreja que está em Filadélfia 
escreve: Isto diz o que é santo, o que é 

verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o 
que abre, e ninguém fecha, e fecha, e 

ninguém abre” Ap 3.7.

ESCALA DE DIACONOS: 
Hoje à noite – Euclides/Marçal; 

Ter – Murilo; Qui – Antônio João; Sáb – Makobi



  

“Prega a Palavra, insta, quer 
seja oportuno, quer não...” 
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A VOZ CONGREGACIONAL 
RÁDIO  CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h
CONTATO: 3242.2131; 3242.5190

www.cruzdasarmasfm.com.br A VOZ CONGREGACIONAL

CEIA DO SENHOR: hoje à noite iremos celebrar em culto 
solene a Ceia do Senhor. O Senhor Jesus ordenou que a 
sua Igreja se reunisse periodicamente e celebrasse a 
Ceia em memória dele. ”Fazei isto em memória de mim”. 
Assim sendo, em obediência ao Senhor, subamos a sua 
casa nesta noite e participemos com um coração 
agradecido da Ceia Memorial.
SEMANA DE ORAÇÃO (06 a 10): de amanhã até sexta-
feira teremos a nossa abençoada e abençoadora semana 
de oração. O culto de amanhã será à tarde (15h às 17h). 
De terça-feira em diante será no horário das 19h30m às 
21h. Dirigentes dos cultos: Seg – Adeilda; Ter – Pastor da 
Igreja; Qua – Adriana Meireles; Qui – Pr. Jedaías; Sex – 
Pb. Valdenor. “Orai sem cessar” 
DOMINGO DE ELEIÇÕES: neste domingo teremos 
trabalho na Igreja e nas Congregações tanto pela manhã 
como a noite. Aqui no templo sede teremos um culto pela 
manhã no lugar da Escola Dominical, e esse culto será no 
horário das 09h às 10h30m. Pregará no culto o B.T. 
Samuel. O culto da noite será no horário convencional 
(18h às 20h).
DIA DE ELEIÇÕES: hoje em nosso País se processarão as 
eleições para os cargos de Presidente, Senador, 
Deputado Federal, Governador e Deputado Estadual. A 
nossa Igreja não tem candidato especifico. Orientamos 
aos irmãos a votarem de acordo com os ditames de suas 
consciências. Escolha um candidato ficha limpa e que 
tenha compromisso com o bem público, de preferência 
evangélico.
VIAGEM DE IRMÃOS: alguns irmãos de nossa Igreja 
viajaram ontem para votar em cidades do interior de 
nosso Estado e até em outros Estados, dentre eles os 
Presbíteros Evandro e Silas. Deus os abençoe no 
cumprimento de dos seus deveres cívicos. 
CULTOS DO MEIO DA SEMANA: lembramos aos irmãos a 
necessidade e o dever de frequentarem assiduamente os 
cultos que a Igreja realiza nas terças e quintas-feiras. Nas 
terças-feiras a Igreja se reúne para orar a Deus. Estamos 
orando pelo ministério da Igreja, pelas famílias, por 
missões e pela cura das enfermidades e por nós mesmos, 
dentre outras coisas. Nesses cultos os Pastores e 
Presbíteros estão fazendo uma oração especial por 
aqueles que têm alguma demanda diante de Deus. Nas 
quintas-feiras estamos estudando a Santa Palavra de 
Deus para conhecer mais o Senhor, especialmente a sua 
santa vontade. Na segunda-feira temos culto do Círculo 
de Oração. 

VISITANTE SEJA BEM VINDO!

DIA DO PASTOR CONGREGACIONAL: hoje pela manhã 
iremos oferecer a Deus um culto em ações de graças 
pela passagem do Dia do Pastor Congregacional 
(02/10).  Damos muitas graças ao Senhor pelos 
pastores congregacionais em geral, especialmente, 
aqueles que labutam no ministério de nossa Igreja. 
Deus a todos abençoe juntamente com os seus 
familiares.
CASA DE ACOLHIDA: estamos tomando providências 
para a confecção dos kits de higiene pessoal 
(sabonetes, pastas e escovas de dente, barra pequena 
de sabão) para entregarmos na Casa de Acolhida no 
próximo mês. Pedimos aos irmãos que ajudem na 
confecção de uma cesta contendo quarenta kits. 
Procurem Bruno e colaborem com essa obra que tanto 
agrada a Deus. “E não vos esqueçais da beneficência e 
comunicação, porque, com tais sacrifícios, Deus se 
agrada” Hb 13.16.
CONGREGAÇÃO DO VALENTINA: devido à cirurgia a 
que foi submetido o Presbítero Enoaldo, os estudos 
bíblicos serão ministrados nas quintas-feiras pelos 
obreiros da Igreja. A direção dos trabalhos na 
Congregação será dos irmãos da mesma segundo 
escala feita pela sua liderança. Os obreiros da Igreja 
observem esta escala: 15/10 – Pr. Jedaías; 22/10 - 
Dc. Josias; 29/10 – Davi Silva.
ENCONTRO AVIVAMENTO DA ALIANÇA (09 a 12/10): 
na data acima, no acampamento da 1ª IEC Vale da 
Benção em Santa Cruz do Capibaribe/PE, acontecerá 
o encontro de avivamento da nossa Denominação 
destinado às irmãs congregacionais. As irmãs 
interessadas em participar desse evento procurem a 
Miss. Liliane. 
DIA NACIONAL DE MISSÕES (2º DOM OUTUBRO): no 
próximo domingo teremos uma programação especial 
sobre Missões. A temática do culto a noite será: A 
relevância da obra missionária no ministério da Igreja 
Local. Será levantada uma oferta especial para a obra 
missionária executada pela nossa Denominação.
  ESCALA OBREIROS VALENTINA (QUINTA-FEIRA)

15/10 – Pr. Jedaías; 
22/10 - Dc. Josias; 29/10 – Davi Silva

PRELETORES CASA DE ACOLHIDA
11 – B.T. Samuel; 25 – Pr. Eudes

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO
07 – Davi Silva; 14 – Samuel Monteiro; 

21 – Dc. Josias; 28 – Pr. Jedaías

  ESCALA DE OBREIROS (OUTUBRO)
PÚLPITO IGREJA SEDE 

05 – Pr. Eudes; 12 – Pr. Walter; 
19- B.T. Samuel; 26 – Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL
12 – Iza Maria;  

19- Isabel; 26 – Miss. Fcª Angelita 
MOCIDADE (SÁB)

 Responsabilidade Pr. Walter 
CULTO DA HORA NONA (SEG)

06 – Marlene Soares; 13 – Maria José; 
20 – Miss. Liliane; 27 - Iza Maria

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG)
Bosco (06, 20); Meireles (13, 27) 

CULTO ESTUDO BÍBLICO (QUI)
Responsabilidade - Pastor da Igreja

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM)
05 – Pr. Jedaías; 12 – Pr. André; 

19- Miss. Liliane; 26 – Pr. Walter 
 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM)

05 – Pr. André; 12 – Pr. Jedaías; 
19- Pb. Emanuel; 26 – Pb. Silas  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM)
05 – Dc. Josias; 12 – Pb. Saul; 
19- Pr. Jedaías; 26 – Pr. André  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM)

05 – B.T. Samuel; 12 – Pb. Emanuel; 
19- Davi Silva; 26 – Pr. Jedaías  

 PRELETORES PROGRAMA RADIO
08 – Davi Silva; 15 - Miss. Liliane; 
22 – Pr. Jedaías; 29 – B.T. Samuel 
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