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BOLETIM DOMINICAL – 01/11/15 
  Uma panorâmica sobre Filipenses 

     

A Igreja de Filipos fora fundada por Paulo em sua segunda 
viagem missionária. Três acontecimentos registrados em 
Atos dos Apóstolos são marcos na fundação dessa Igreja. 
Um foi a conversão de Lídia à beira de um rio, o outro foi a 
libertação de uma jovem que tinha um espirito de 
adivinhação, e o outro foi a conversão do carcereiro de 
Filipos na própria prisão que comandava. O trabalho de 
Paulo começara naquela cidade em obediência a uma 
visão que tivera. “E Paulo teve de noite uma visão, em que 
se apresentou um varão da Macedônia, e lhe rogou, 
dizendo; Passa a Macedônia, e ajuda-nos” At 16.9.     Paulo 
ao longo de seu ministério teve um estreito relacionamento 
com essa Igreja. Ela o ajudou muito  em seu ministério 
apostólico. A carta escrita por Paulo aos Filipenses 
expressa a sua gratidão pela assistência pecuniária dada 
pela Igreja a ele. 
    Paulo escreveu Filipenses quando estava prisioneiro, 
provavelmente em Roma, nos idos de 61 ou 62 d.C. Nessa 
carta não encontramos nenhuma censura a Igreja por 
problemas quaisquer, mas antes ações de graças. Alguém 
chamou essa carta de epístola da alegria. 

    Fazendo uma análise do todo da epístola aos 
Filipenses, podemos observar: 1) Identificação dos 
remetentes, Paulo e Timóteo bem como os 
destinatários, Bispos e Diáconos (1.1,2); 2) Uma 
oração com ações de graças pela vida dos filipenses. 
Nessa oração Paulo enfatiza o fervor com que os 
filipenses receberam a mensagem do Evangelho e 
manifesta a sua confiança de que Deus que começou 
a obra em Filipos a completará, e agradece a Deus 
pela ajuda dos filipenses quando estava aprisionado 
(1.3-11); 3) Em seguida Paulo informa aos filipenses 
sobre o efeito benéfico do seu cativeiro. A prisão de 
Paulo fora divulgada por toda a guarda pretoriana, a 
guarda pessoal do imperador romano e estava     

dando um novo ânimo aos irmãos para a pregação 

do Evangelho em Roma (1.12-26); 4) Depois Paulo 

faz alguma exortações a Igreja no que refere a se 

manterem unidos no Espírito, fieis na fé em Cristo 

não temendo as perseguições por causa do 

Evangelho, inclusive revelando Paulo que sofrer por 

Cristo é a vocação da Igreja. “Porque a vós vos foi 

concedido, em relação a Cristo, não somente crer 

nele, como também padecer por ele” Fp 1.29 (1.27-

2.18); 5) Em seguida Paulo revela a Igreja os seus 

projetos pessoais no que se refere a ela: o envio de 

Timóteo, a devoção de Epafrodito e sua ida a Filipos 

após a sua libertação que se estava configurando 

(2.19-30; 6) Paulo também faz algumas exortações  

tratando da alegria da humildade cristã, da vida de 

oração, da paz e da dignidade da profissão da fé 

cristã. Nessa exortação final, Paulo cita a sua 

abnegação pela causa de Cristo e convida aqueles 

irmãos a seguirem o seu exemplo como cristão e 

ministro do Evangelho.  Ainda nessa exortação 

Paulo adverte a duas irmãs Evódia e Síntique a 

acabarem a discórdia que existia entre elas, pelo 

bem da paz e da unidade da Igreja (3.1-4.9); 7) 

Depois Paulo expressa a sua gratidão pelos 

donativos enviados a ele pelos filipenses (4.10-20); 

8) E termina a sua carta com saudações cristãs e 

com a ministração da benção sobre a comunidade 

(4.21-23). 

     Merece destaque nessa carta o hino cristológico 

que Paulo elabora quando cita Cristo como exemplo 

de humildade, que deve servir para toda a Igreja (5-

11). Nesse hino Paulo fala do Cristo  pré-existente 

(sempre existiu como eterno Filho de Deus), do 

esvaziamento da glória que lhe era peculiar, da sua 

encarnação, assumindo uma natureza humana 

limitada, da sua morte ignominiosa  na cruz do 

Calvário (o Estado de Humilhação de Cristo) . Em 

seguida, nesse hino, Paulo fala do Estado de 

Exaltação de Cristo, quando lhe foi dado pelo Pai 

celestial um nome que está acima de todo outro 

nome quer nos céus quer na terra, e que toda a 

língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a 

glória de Deus Pai, falando do Cristo Senhor 

soberano do universo e da Igreja. 

                    Pr. Eudes Lopes Cavalcanti     

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
           

          CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV) 

30/10, 01,02/11 – Acampamento Jovens; 30/10, 

01,02/11 – 12º Encontro Avivamento Mulheres 

ALIANÇA. 07,08/11 - Aniversário das Auxiliadoras;  

15/11 – Manhã de Jejum e Oração; 21,22/11 – 

Aniversário DLOV/Getsêmani; 21/11 – Jantar de 

Casais; 28,29/11 – Aniversário DMOC; 29/11 – 

Sopão.  

           ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 
02-Jhulia Belmont; 02-Helena (filha de Christyanne); 

03-Joyce André; 04-José Trajano; 04-Artemísia 

Fragoso; 05-Miss. Isabel (Valentina); 05-Rebaca 

Rayana (Valentina); 06- Ana Weslia (neta de Fátima 

Rodrigues); 07-Yuri Costa; 08-Luana Vitória 

(filha/Adriana); 09-Raquel Bezerra; 10-Adeilda 

Meireles; 11-Welington Arisson (E. Sátiro); 11-

Adielson Cavalcanti (R. do Sol); 11-Eudes Júnior; 13-

Kaio Ribeiro (E. Sátiro); 14-Renata Cristina (Valentina); 

14-Diác. João Bosco; 15-Mª José Alves; 15-Mª José 

Felipe (R. do Sol); 15- Manoel dos Santos (R. do Sol); 

15-Antônia Gabriel (E. Sátiro); 15-Manuela Gomes (E.  

Sátiro); 17-Fábio Batista; 18-Adriana de Oliveira 

(Valentina); 18-Joanne Daienne; 18- Dayse Evelyn; 18-

Walquiria de Oliveira (Valentina); 18-Francisco Pereira 

(E. Sátiro); 19- Cleytiane Martins (E. Sátiro); 19-

Clemilson Rodrigues (Valentina); 20-Geysa Carla; 22-  

Lindalva Serafim; 22-Ediene Thalita (Valentina); 23-

Marivalda Souza; 23-José Francisco (Valentina); 23-

Josenildo da Silva (Naldinho); 24-Ana Karoline 

(Valentina); 24-Cristina Rodrigues; 25-Jefte Jonny (E. 

Sátiro); 26-Daniela Marinho (R. do Sol); 26-Joquebede  

Porfírio; 28-Jairo da Costa (J. Américo); 30-José 

Monsão (Valentina); 30-Marcela Santiago (E. Sátiro) e 

30-Ruanna A. Cavalcanti. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 

Ter – 19.30h  Culto Oração/Estudo Bíblico  
Qua - 15h às 17h  Círculo de Oração 

Sex – 19.30h Culto nas Residências 

Sab – 19.30h Culto dos Jovens  

 

“para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho 
dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da 

terra, 11e toda língua confesse que Jesus Cristo é o 
Senhor, para glória de Deus Pai”  Fp 2.10,11 



 

 

     
              ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
01 – Pr. Eudes; 08 – Miss. Rebeca Cristina;  

15 – Pr. Walter; 22 – Pr. Robert; 29 -  Pr. Eudes 
CULTO DEVOCIONAL 

22 – André Fragoso; 29 – Leandro (Léo) 
MOCIDADE (SÁB) 

 14 – Davi Silva; 28 - Dc. Josias 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

04 – Iza Maria; 11 – Liliane Líger;  
18 - Pr. Samuel; 25 – Pr. Jedaías  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Bosco (04,18); Meireles (11,25)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
01 – Pr. Jedaías; 08 – Pb. Enoaldo;  

15 - Pr. Samuel;  22 – Dc. Josias; 29 -  Pr. Walter 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

01 – Pr. Walter; 08 – Pr. Jedaías;  
15 - Pb. Silas;  22 – Dc. Bonifácio; 29 -  Pr. Jedaías 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
01 – Dc. Josias; 08 – Pb. Saul;  

15 – Pr. Jedaías;  22 – Pr. Walter; 29 -  Dc. Josias  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

01 – Pr. Samuel; 08 – Dc. Francisco;  
15 – Dc. Nivaldo; 22 – Pr. Jedaías;  29 -  Pb. Emanuel  

       ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
 03 – Pr. Eudes; 10 – Liliane Líger;  

17 – Pr. Samuel; 24 – Iza Maria  
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

Pr. Jedaías (03,17); Davi Silva (10,24) 
ESCALA CASA DE ACOLHIDA 

14/11 – Pr. Samuel; 28/11 – Dc. Josias  

 
 
ANIVERSARIO DO DLOV (21,22/11): preletores: 

21/11 – Pr. Hamilton Medeiros; 22/11 – Pr. Robert. 
 

 

 

LEITURA BÍBLICA - Isaías 53.1-12 
1 - Quem deu crédito à nossa pregação? E a 
quem se manifestou o braço do Senhor? 2 - 

Porque foi subindo como renovo perante ele e 
como raiz de uma terra seca; não tinha parecer 

nem formosura; e, olhando nós para ele, 
nenhuma beleza víamos, para que o 

desejássemos. 3 - Era desprezado e o mais 
indigno entre os homens, homem de dores, 

experimentado nos trabalhos e, como um de 
quem os homens escondiam o rosto, era 

desprezado, e não fizemos dele caso algum. 4 - 
Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas 
enfermidades e as nossas dores levou sobre si; 
e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e 
oprimido. 5 - Mas ele foi ferido pelas nossas 

transgressões e moído pelas nossas 
iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava 

sobre ele, e, pelas suas pisaduras, fomos 
sarados. 6 - Todos nós andamos desgarrados 
como ovelhas; cada um se desviava pelo seu 
caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a 

iniquidade de nós todos. 7 - Ele foi oprimido, 
mas não abriu a boca; como um cordeiro, foi 
levado ao matadouro e, como a ovelha muda 

perante os seus tosquiadores, ele não abriu a 
boca. 8 - Da opressão e do juízo foi tirado; e 

quem contará o tempo da sua vida? Porquanto 
foi cortado da terra dos viventes e pela 

transgressão do meu povo foi ele atingido. 9 - E 
puseram a sua sepultura com os ímpios e com o 

rico, na sua morte; porquanto nunca fez 
injustiça, nem houve engano na sua boca. 
10 - Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, 
fazendo-o enfermar; quando a sua alma se 
puser por expiação do pecado, verá a sua 

posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer 
do Senhor prosperará na sua mão. 11 - O 

trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito; 
com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, 

justificará a muitos, porque as iniquidades deles 
levará sobre si. 12 - Pelo que lhe darei a parte 

de muitos, e, com os poderosos, repartirá ele o 
despojo; porquanto derramou a sua alma na 

morte e foi contado com os transgressores; mas 
ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos 

transgressores intercedeu. 

 

MANHÃ ESPECIAL DERE: o Departamento de Educação 

Religiosa de nossa Igreja estará promovendo nesta 

manhã um momento especial de reflexão sobre um 

tema de interesse da Igreja que é Como Interpretar as 

Escrituras. O palestrante será o Professor Gildelânio, 

da Igreja Batista de Bayeux. Assim sendo, não haverá o 

estudo da lição nesta manhã nem o período 

devocional. 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite iremos celebrar a 

Ceia do Senhor. Lembramos aos irmãos que a Ceia é o 

grande símbolo memorial da morte redentora de nosso 

Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus mandou que a sua 

Igreja se reunisse periodicamente para comemorar a 

obra redentora que Ele realizara na cruz. Assim sendo, 

subamos a casa do Senhor com um coração 

agradecido para essa grande celebração. “Fazei isto 

em memória de mim”. 

SEMANA DE ORAÇÃO (02 a 06): de amanhã até sexta-

feira, a Igreja estará se reunindo em oração para 

buscar a presença de Deus. É a nossa abençoada e 

abençoadora semana de oração. Dirigentes: Seg – Pr. 

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

Valdenor; Sex - Pr. Samuel. Exceto o culto da quarta-

feira que será à tarde, todos os outros serão realizados 

à noite no horário convencional (19.30h às 21h). 

ANIVERSÁRIO DO DAUC (07 e 08/11): nos próximos 

sábado e domingo teremos o aniversário do 

Departamento de Auxiliadoras de nossa Igreja. Estarão 

conosco  ministrando a Palavra de Deus as 

Missionárias Clarice Meireles (sábado) e Rebeca 

Cristina (domingo a noite) . O tema das festividades de 

aniversario é: Aperfeiçoados em Unidade, Ef 4.15,16. 

ASSEMBLEIA DE MEMBROS: no próximo domingo, dia 

08/11, pela manhã, no horário das 09h às 09.45h, 

iremos realizar a nossa assembleia de membros. Os 

tesoureiros do templo sede e das congregações devem 

apresentar os seus relatórios financeiros para 

apreciação da Igreja.  

SORTEIO TV LED: o Departamento de Louvor (DLOV) de 

nossa Igreja está promovendo um sorteio de uma TV 

SAMSUNG Full HD, 32 polegadas, visando angariar 

recursos para as festividades de seu aniversário no 

próximo mês. O valor de cada cartela do sorteio é de 

R$ 5,00. O sorteio será realizado no dia do aniversário 

do DLOV, 22/11/15. Participem! 

ESCALA DE DIACONOS 
Hoje: Euclides/Marçal; Ter – Davi  

        15/11 – MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO 

 
 

 

 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  2 Tm 4.2 

   A VOZ CONGREGACIONAL  

RÁDIO CPAD FM – 96.1 

SÁBADO – 12h às 12.50h           

www.radiocpadfm.com.br 
3222.4700; 3241.2864 

 

 

http://www.radiocpadfm.com.br/

