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BOLETIM DOMINICAL – 14/09/14 

A Igreja de Pérgamo (Ap 2.12-17) 
      A cidade de Pérgamo, atual Bergama, na Turquia, 
Ásia Menor, na época era um importante centro 
religioso e cultural. O nome Pérgamo deriva-se de um 
material para escrita utilizado por ela devido à escassez 
de papel oriundo do papiro egípcio. Eles utilizavam o 
pergaminho (pele de animal curtida) para a escrita, dai o 
nome Pérgamo. Nessa cidade tinha os templos dos 
deuses gregos Zeus,  Atena, Dionísio e Asclépio cujo 
símbolo era uma serpente, o deus da cura. Tinha 
também templos destinados ao culto dos imperadores 
romanos Augusto, Trajano e Severo.  
    Devido a essa atmosfera espiritual derivada desses 
cultos, o Senhor Jesus identifica a cidade como o lugar 
onde Satanás habitava, tinha feito o seu domicilio, ou 
seja, tinha uma influência poderosa a ponto de controlar 
quase todos os segmentos dessa importante cidade. A 
perseguição ao Cristianismo era muito forte na cidade, 
inclusive já tinha levado um irmão da igreja ao martírio, 
Antipas, uma fiel testemunha de Jesus. 
    O Senhor Jesus se apresenta a essa Igreja como 
aquele que tinha a espada aguda de dois gumes. “E ao 
anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz 
aquele que tem a espada aguda de dois fios” Ap 2.12. 
Essa espada representa o poder destruidor de sua 
palavra para vingar o seu povo pelo sofrimento que 
estava enfrentando da parte dos idólatras, bem como  
para punir aqueles crentes da Igreja que estavam sendo 
seduzidos pela doutrina de Balaão e pelos ensinos dos 
Nicolaítas. 
   Ao analisar a vida interna da Igreja de Pérgamo, o 
Senhor a elogia por permanecer fiel aos ensinamentos 
de Jesus a despeito da perseguição que vinha sofrendo. 
“Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o 
trono de Satanás; e reténs o meu nome e não negaste a 
minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel 
testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás 
    

habita” Ap 2.13.   
    Nessa análise o Senhor ainda identifica as 
fraquezas da Igreja, que era ter dentro dela, inclusive 
sendo tolerado, um grupo de irmãos que seguiam a 
doutrina de Balaão e a dos Nicolaítas. “Mas umas 
poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que 
seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava 
Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel 
para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se 
prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a 
doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço” Ap 
2.14,15. Esse grupo praticava aquilo que era proibido 
por Deus em sua Palavra: a idolatria e a imoralidade 
sexual. Esclarecendo melhor a questão, eles se 
identificavam como seguidores de Cristo, mas 
participavam das festividades onde eram oferecidas 
comidas e bebidas aos ídolos bem como onde a 
prostituição cultual era comum. Esse ensino era, em 
tese, o mesmo que o profeta Balaão no seu tempo 
usou para enganar o povo de Deus (Veja Nm 25.1-18; 
31.16). Os Nicolaítas esposavam o mesmo ponto de 
vista dos da doutrina de Balaão, inclusive o uso da 
fralde para seduzir os irmãos da Igreja.  
    Em seguida a análise na vida interna da Igreja, o 
Senhor Jesus convoca os prevaricadores a se 
arrependerem dessa prática pecaminosa sob pena de 
sofrerem a disciplina imposta pelo poder de Sua 
Palavra. “Arrepende-te, pois; quando não, em breve 
virei a ti e contra eles batalharei com a espada da 
minha boca” Ap 2.16. 
   Finalmente o Senhor faz uma promessa ao 
vencedor, como é feita nas outras cartas. “Quem tem 
ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que 
vencer darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-
ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome 
escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o 
recebe” Ap 2.17. O maná escondido se reporta a 
Cristo como o alimento espiritual verdadeiro que só o 
que o experimenta são aqueles que são escolhidos 
por Deus. (Veja Jo 6.48-51). Quanto à pedra branca 
com um nome desconhecido que só os crentes o 
conhecem é o precioso nome de Jesus. Essa pedra 
será entregue somente aos eleitos de Deus, 

vencedores.           Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
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           CALENDÁRIO DE EVENTOS (SET/OUT) 
12 à 14/09 - Congresso Nacional de Homens da ALIANÇA 
(Alhandra/PB); 13/09 – Dia do Adolescente; 13/09 – Culto 
Geração Avivamento; 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). 

          
          ESCALA DE DIACONOS:  

hoje à noite – Euclides/Gentil; Ter – Dc. Josias; Qui – 

Dc. Marçal; Sáb – Dc. Bosco/Antônio João 

 

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  

 

“Arrepende-te, pois; quando não, 
em breve virei a ti e contra eles 
batalharei com a espada da minha 
boca” Ap 2.16. 

 

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


 

 

    
             ESCALA DE OBREIROS (SETEMBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  

14 – Miss. Liliane;  
21 – Pr. Antônio Egito; 28 – Pr. Eudes  

CULTO DEVOCIONAL 

14 – Marlene; 28 – Adriana  
MOCIDADE (SÁB) 

 27 – Pr. Walter  
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

15 – Telma;  
22 – Iza Maria; 29 - Miss. Liliane 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

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

Responsabilidade - Pastor da Igreja 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

14 – Pr. Walter;  
21 – B.T. Samuel; 28 – Miss. Liliane  
 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

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

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

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

 PRELETORES PROGRAMA RADIO 
17 – Miss. Liliane; 24 – B.T. Samuel 

PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 

20 – Davi Silva 

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

16 – Davi Silva 

23 – Dc. Josias; 30 – Davi Silva 
 

 

Cristianismo em Ação (Identidade Cristã) 
       
O número de evangélicos no Brasil tem aumentado 

consideravelmente. Entretanto, muita gente tem sido 
apenas convencida pela verdade bíblica. Poucas, 

porém, têm sido transformadas por esta verdade. Uma 

coisa é entrarmos no evangelho, outra coisa é o 

evangelho entrar na nossa vida. A questão não é sermos 

católicos ou evangélicos, mas sim, cristãos. Ou seja, 

seguidores de Jesus Cristo! O credo das igrejas 

evangélicas não deve ser meramente anticatólico, mas 
acima de tudo, bíblico. A proposta bíblica não é deixar 

de ser católico, ou budista, mas, vivermos o Evangelho. 

Em outras palavras, seguirmos a Jesus conforme a 

Bíblia Sagrada e ela somente.  Não vale absolutamente 

nada, mudarmos a roupagem religiosa se nossa vida 

não imita ao Senhor. Quando olhamos para a vida de 

Jesus observamos que ela não se limitava apenas a ir à 
sinagoga (culto), e entregar o dízimo como muitos 

evangélicos estão fazendo. A vida espiritual de Cristo ia 

muito além da tradição religiosa. O Senhor vivia em 

constante oração, pregava o evangelho em sua pureza e 

simplicidade, ajudava aos pobres, curava os doentes, 

libertava os oprimidos do diabo, perdoava seus 

ofensores, e acima de tudo se compadecia da miséria e 
infelicidade humana. Quem deseja ser um cristão real, 

deve viver como Cristo viveu. Não basta somente deixar 

o catecismo ou apagar as velas do altar. Para muitos 

cristãos evangélicos, ser crente significa comprar uma 

bíblia, ir ao culto, saudar com a paz, dizimar e entregar 

folhetos. É verdade que tudo isso faz parte da vida 

cristã. Todavia, ser cristão é muito mais que isso! É ter 
uma identificação séria com Jesus. É negar-se a si 

mesmo, tomar a cruz que é símbolo de sofrimento e 

morte, e seguir ao exemplo e ensino de Jesus que 

consiste em amar a Deus e ao próximo como a si 

mesmo. Há cristãos reais e cristãos nominais. Cristãos 

reais são aqueles que entregaram definitivamente suas 

vidas a Jesus. Cristãos nominais são aqueles que 
apenas dizem ter entregado, mas que não lhe permite o 

controle. O verdadeiro cristão segue a cartilha de Cristo. 

São mansos, são pacíficos, são misericordiosos, amam, 

perdoam, são limpos de mãos e puros de coração, etc. 

São chamados de cristãos por parecerem com Cristo e 

não apenas por professarem uma fé nele ao invés de 
venerar Maria. Enfim, ser cristão é ser evangélico de 

acordo com o Evangelho e não com mais uma nova 

tradição religiosa.         

                                          B.T. Samuel Santos                               

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

 

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, baseado 

em Hb 11.5. No sábado o louvor estará sob a 

responsabilidade do Conjunto Abençoar, do Betel 

Funcionários I, e cantores solo. Ainda 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 os conjuntos Ebenézer e 

Getsêmani participarão do culto louvando a Deus. À 

noite o Coral Filhos do Rei participará do culto. 

FEIJOADA: por ocasião das festividades de aniversário 

de nossa Igreja no domingo, dia 21/09, logo após o 

culto da manhã, teremos uma feijoada a fim de 

angariar recursos para a Mocidade da Igreja. Será 

cobrado R$ 8,00 por pessoa, com refrigerante. 

ANIVERSÁRIO CONG. VALENTINA (25 a 28/09): na data 

citada será realizado o 16º aniversário da Cong. do 

Valentina. Os pregadores serão os Pastores Eudes 

(quinta-feira), Edson Junior (sexta-feira), Leonardo Felix  

(sábado), e Hugo Wagner (domingo). Ainda, no 

domingo pela manhã pregará a irmã Virginia Macedo. 

Na quinta-feira o Conjunto Ebenézer participará do 

culto e no sábado o Conjunto Getsêmani. O tema das 

festividades será “Vivenciando o amor cristão”. 

NOTA DE FALECIMENTOS: faleceu na segunda-feira 

passada o Sr. Antônio Pedro, genitor de Elizabeth 

esposa do Presb. Enoaldo José, dirigente da  Cong. do 

Valentina. O sepultamento deu-se no mesmo dia na 

cidade onde residia, Dona Inês/PB. Faleceu também 

na terça-feira passada a irmã Ednalda Araújo, irmã de 

Lindalva Araújo e tia de Lígia, de nossa Igreja. O 

sepultamento deu-se no mesmo dia em Campina 

Grande onde residia e servia ao Senhor.  Registramos 

os nossos sentimentos cristãos às famílias enlutadas. 

CANDIDATOS BATISMO: os candidatos ao batismo 

serão entrevistados pelos Presbíteros da Igreja hoje, 

logo após o estudo da lição da EBD. Os batismos serão 

realizados no dia 21 deste mês pela manhã.  

ASSEMBLEIA DA IGREJA: na próxima quinta-feira 

teremos a assembleia ordinária da Igreja, a partir das 

20h, logo após um breve período de oração das 

19h30m às 20h. Os tesoureiros preparem os seus 

relatórios para ser apresentado à 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/

