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BOLETIM DOMINICAL – 28/09/14 

A Igreja de Sardes (Ap 3.1-6) 
      Sardes, atual Sart na Turquia, era na época duas 
cidades daí o nome Sardes (plural), sendo uma 
localizada num monte com uma encosta íngreme onde 
estava a fortaleza e a outra ao pé desse monte numa 
planície, sendo esta mais desenvolvida e rica devido 
estar localizada também na rota comercial daquela parte 
da Ásia Menor. O personagem Cresus, famoso pela sua 
fortuna, estava associado a essa importante cidade.  
     A Igreja nessa cidade estava praticamente envolvida 
com a cultura pecaminosa da cidade, só umas poucas 
pessoas dentro dela vivia realmente o evangelho na sua 
plenitude, o restante tinha contaminado as suas vestes. 
    O Senhor Jesus se apresenta a essa igreja como 
aquele que tinha os sete Espíritos e as sete estrelas. “E 
ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o 
que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas” Ap 
3.1a. Nessa apresentação de Jesus, os sete Espirito 
quer dizer o Espirito de Deus em sua plenitude, pois o 
número sete no Apocalipse significa a coisa completa, 
em sua plenitude, ou ainda, em sua sete manifestações, 
como explicitado em Isaías 11.2. As sete estrelas que 
estão nas mãos de Jesus são os pastores da Igreja 
(pastores e presbíteros), responsáveis por ela diante do 
Senhor. (Veja Ap 1.20; At 20.28; 1 Pe 5.1-4).  
    O resultado da análise que Jesus fez da igreja de 
Sardes não é muito positivo. Ele disse que ela tinha 
nome de quem vivia, mas estava morta. Só umas 
poucas pessoas da Igreja não tinham se comprometido 
com o mundo da época. “Eu sei as tuas obras, que tens 
nome de que vives e estás morto” Ap 3.1b.  “Mas 
também tens em Sardes algumas pessoas que não 
contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, 
porquanto são dignas disso” Ap 3.4. O mundo tinha 
entrado na igreja e o testemunho dos crentes não era 
eficaz, é por isso que Jesus fala sobre o Espírito Santo, 
pois é Ele quem dá vida a Igreja, renova, rejuvenesce. 

   Depois da identificação de pontos positivos e 
negativos da Igreja, Jesus faz uma gravíssima 
advertência a ela e a chama ao arrependimento sob 
pena de vir contra ela numa hora que ela não espera 
para puni-la pelos seus pecados. “Sê vigilante e 
confirma o restante que estava para morrer, porque 
não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. 
Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e 
guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei 
sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora 
sobre ti virei” Ap 3.2,3. Nessa advertência o Senhor 
Jesus fala sobre vigilância, confirmar o restante, 
lembrar-se do que tem recebido e ouvido e procurar 
guardar os ensinamentos da Palavra de Deus. Ele fala 
também do arrependimento, do retorno a Deus. 
   Depois, o Senhor Jesus faz uma promessa ao 
vencedor: “O que vencer será vestido de vestes 
brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome 
do livro da vida; e confessarei o seu nome diante de 
meu Pai e diante dos seus anjos” Ap 3.5.    O 
vencedor será vestido de vestes brancas, símbolo da 
pureza produzida pelo poder do sangue do Cordeiro, e 
terá o seu nome confirmado no livro da vida, e diante 
do Pai e dos anjos o nome dele será pronunciado.  
  Aparentemente a expressão “e de maneira nenhuma 
riscarei o seu nome do livro da vida”, pode dar a 
impressão de que o crente pode perder a salvação, 
mas o texto não quer dizer isso, pois iria entrar em 
contradição (a Bíblia não se contradiz)  com inúmeros 
outros textos que asseguram a salvação eterna para 
quem a possui, como por exemplo: “Tudo o que o Pai 
me dá virá a mim; e o que vem a mim de maneira 
nenhuma o lançarei fora” Jo 6.37.  “Portanto, agora, 
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo 
Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo 
o espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo 
Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte” Rm 
8.1,2. A salvação não depende de nós e sim do 
Senhor. “Porque pela graça sois salvos, por meio da 
fé; e isso não vem de vós; é dom de Deus. Não vem 
das obras, para que ninguém se glorie” Ef 2.8,9. 
     A carta à igreja de Sardes termina com o solene 
apelo para que se dê ouvido à voz do Espirito que 

está no meio da Igreja.        Pr. Eudes L. Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

           CALENDÁRIO DE EVENTOS (SET/OUT) 
25 a 28/09 – Aniversário da Congregação do Valentina; 
27/09 – Dia do Ancião; 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; 
18/10 - Ordenação Pastoral Samuel; 19/10 – Aniversário 
Deptº Auxiliadoras; 25/10 – Casamento de Geísa, neta de 
Genison; 26/10 – Aniversário DLOV.  (*) 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).  
 

          
    

ESCALA DE DIACONOS:  

Hoje à noite – Murilo/Gentil;  

Ter – Dc. Marçal; Qui – Dc. Davi; Sáb – Léo 

 

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  

 

“Mas também tens em Sardes algumas 
pessoas que não contaminaram suas 
vestes e comigo andarão de branco, 

porquanto são dignas disso. Ap 3.4. 

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


 

 

  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 

01 – Dc. Josias; 08 – Davi Silva; 15 - Miss. 

Liliane; 22 – Pr. Jedaías; 29 – B.T. Samuel  

 

 
 

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

Congregação do Valentina está em festa, 

comemorando o seu 16º aniversário. O tema das 

festividades escolhido pela direção da Congregação 

é “Vivenciando a essência do amor cristão”. O Pastor 

da Igreja esteve pregando no culto de abertura das 

festividades, que foi realizado na quinta-feira 

passada. Hoje pela manhã pregará o Diácono Josias 

Junior e a noite o Pastor Hugo Wagner, da IEC de 

Casa Amarela/Recife. Parabenizamos a 

Congregação do Valentina  pelo seu aniversário e 

desejamos que Deus continue abençoando aqueles 

amados irmãos.  

CIRURGIA PRESB. ENOALDO: o Presb. Enoaldo José, 

dirigente da Congregação do Valentina, foi 

submetido na quarta-feira passada a uma cirurgia de 

coração onde foi preciso colocar uma ponte de 

safena e duas mamárias. A operação foi bem 

sucedida e ele está convalescendo no Hospital 

Memorial São Francisco aqui em João Pessoa. 

Pedimos aos irmãos que for visitá-lo que sejam 

cuidadosos e criteriosos (poucas pessoas de cada 

vez). Quando se fizer a leitura da Bíblia e oração que 

se faça em voz baixa. Lembrem-se de que ele foi 

cirurgiado e que não pode ter fortes emoções.  

CONGREGAÇÃO DO VALENTINA: devido a cirurgia a 

que foi submetido o Pb. 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. 

ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTOS: os casais Presb. 

Genison/Severina (50 anos, no dia 19/09/14), 

Presb. Valdenor/Rosy (22 anos, no dia 19/07/14) e 

Pastor Jedaías/Liliane (15 anos, no dia 19/07/14), 

completaram na data citada mais um ano de feliz 

união conjugal. Parabenizamos a esses ilustres 

casais especialmente ao casal Presb 

Genison/Severina, que fez bodas de ouro, cinquenta 

anos de casados, por essa preciosa data.  

ESCOLA BIBLICA DOMINICAL: hoje começa na classe 

de adultos o estudo da carta aos Hebreus. O titulo da 

revista é Encorajados a Perseverar.  Os resumos das 

lições serão feitos pelo Pastor Walter Moura e 

distribuídos junto com os boletins da Igreja.  

VISITANTE SEJA BEM VINDO! 

 

 

ANIVERSÁRIO DA IGREJA. Louvamos a Deus pelas 

provisões que Ele graciosamente fez para a realização 

das festividades de dezessete anos de organização de 

nossa Igreja. Todas as reuniões foram abençoadas e 

abençoadoras, e quem compareceu a elas ou a alguma 

delas foi tocada pelo Espirito Santo através dos 

cânticos, das pregações, enfim por todo que aconteceu 

nesses três cultos. Agradecemos a Deus 

primeiramente e depois a todos que tiveram a 

incumbência de louvar a Deus, e de expor a sua 

Palavra. Deus a todos recompense regiamente. 

DOMINGO DE ELEIÇÕES: no próximo 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: no próximo domingo teremos a 

eleição em nosso País 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.  

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.  

  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 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 
 

 

 

“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/

