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BOLETIM DOMINICAL – 08/11/15 
  Uma panorâmica sobre Colossenses     

      

    A cidade de Colossos estava localizada próximo da 

cidade de Laodicéia, no sudeste da Ásia Menor, cerca 

de 160 quilômetros de Éfeso. 

    Tudo indica que a Igreja de Colossos fora fundada 

por Epafras, companheiro de Paulo. “como 

aprendestes de Epafras, nosso amado conservo, que 

para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos 

declarou também a vossa caridade no Espírito” Cl 

1.7,8. O trabalho nessa cidade, sem dúvidas, surgira 

como um dos resultados da poderosa obra realizada 

pelo apóstolo Paulo em Éfeso, onde passou mais de 

dois anos pregando o evangelho. “E durou isto por 

espaço de dois anos, de tal maneira que todos os que 

habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor 

Jesus, tanto judeus como gregos” At 19.10. 

    A carta aos Colossenses é considerada como uma 

epístola gêmea de Efésios por causa da similaridade 

dos temas enfocados, principalmente a questão da 

Cristologia e da questão das diretrizes para os 

componentes de um lar cristão. 

   O tema da carta aos colossenses é a supremacia de 

Cristo. Essa supremacia abrange a obra da redenção 

realizada por Ele na cruz, sobre a criação, sobre a 

Igreja como o seu cabeça, também como autor da 

obra reconciliadora do homem com Deus. Cristo é 

retratado na epístola como aquele em que reside 

toda a plenitude da divindade (1.19; 2.9). 

   Paulo escreveu essa carta em 62 d.C, 

aproximadamente, com o propósito de combater uma 

sutil heresia que surgira naquela igreja, que era uma 

mistura de tradições judaicas extra bíblicas  e 

filosofias pagãs, num sincretismo religioso que 

enfatizava o culto aos anjos e contaminava a igreja, e 

deslocava a centralidade de Cristo na Igreja. Essa 

heresia não está descrita em detalhes na carta 

porque os colossenses a conheciam bem.  

       

     

    Colossenses tem as seguintes características 

especiais: 1) Enfatiza mais do que em qualquer 

outro livro do Novo Testamento a proeminência de 

Cristo e da perfeição do crente nele; 2) Enfatiza com 

intensidade a plena divindade de Cristo e contém 

um belíssimo trecho a respeito de Sua glória; 3) A 

epístola gêmea de Efésios,  devido tratar, até certo 

ponto, de temas similares e por terem sido escritas 

provavelmente na mesma época. 

    A carta aos Colossenses, como as outras cartas 

de Paulo destinadas as Igrejas, tem uma parte 

teológica e outra parte prática. Olhando para essa 

carta de forma panorâmica, encontramos: 1) Uma 

saudação seguida de ações de graças pela fé, amor 

e esperança dos colossenses, e de uma oração em 

favor deles (1.1-12) ; 2) A exposição da poderosa 

doutrina sobre a proeminência de Cristo na 

redenção do crente. Jesus é apresentado por Paulo 

como o redentor vicário (1.13,14), como Senhor da 

criação (1.15-17), como cabeça da Igreja (1.18), 

como reconciliador de todas as coisas, inclusive dos 

colossenses (1.19-23); 3) A revelação de que Paulo 

fora o instrumento usado por Deus para falar 

acerca do mistério de Deus em Cristo (1.24-2.7); 4) 

Advertência de Paulo contra falsos ensinos que 

estava solapando a igreja. Essa advertência 

combatia o falso ensino acerca da pessoa de Cristo 

e das práticas religiosas contrárias à Sua lei (2.8-

23); 5) Instruções práticas para a vida dos crentes, 

que englobam a conduta pessoal do crente em 

Cristo, o relacionamento familiar do crente como 

esposos, pais, filhos e servos sendo esses últimos 

considerados também como parte da família (3.1-

4.6). Em relação a essa questão do lar, Paulo 

apresenta o segredo da felicidade dele: a 

obediência aos mandamentos divinos sobre o 

assunto; 6) O impacto da influência de um crente 

genuíno. Essa influência é derivada de uma vida 

dedicada à oração, de uma conduta sábia para com 

os estranhos a fé, e pela conversação sadia, cheia 

de graça (4.2-6). A carta termina, como as outras 

cartas de Paulo, com recomendações pessoais, 

saudações a irmãos da Igreja e a ministração da 

benção sobre ela: “A graça seja convosco. Amém” 

(4.7-18).        Pr. Eudes Lopes Cavalcanti     

     

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
           

          CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 

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. 05/12 

– Reunião lideranças Igreja/Almoço;  11/12 – Culto 

Gratidão Celízia; 12 – Lazer Ebenézer; 12/12 – 

Confraternização Mocidade; 13/12 – Programação 

Especial DLOV; 13/12 – Dia da Bíblia; 18/12 – Culto 

Gratidão Antônia; 19/12 – Jantar de Confraternização 

Igreja, Cong. Ernani e Rota do Sol; 23 – Jantar 

Confraternização Valentina; 25/12 – Celebração do 

Natal; 31/12 – Culto final ano Igreja e Congregações.  
            ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 

02-Jhulia Belmont; 02-Helena Felinto; 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; 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-Walquiria de 

Oliveira (Valentina); 18-Francisco Pereira (E. Sátiro); 

19- Cleytiane Martins (E. Sátiro); 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  

 

“porque nele habita corporalmente toda  
a plenitude da divindade”  Cl 2.9 



 

 

     
              

        ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

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) 

11 – Liliane Líger; 18 - Pr. Samuel; 25 – Pr. Jedaías  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Bosco (04,18); Meireles (11,25)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

08 – Pb. Enoaldo; 15 - Pr. Samuel;  
 22 – Dc. Josias; 29 -  Pr. Walter 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
08 – Pr. Jedaías; 15 – Pr. Jedaías;   

22 – Dc. Bonifácio; 29 -  Pr. Jedaías 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

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

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

       ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
 10 – Liliane Líger; 17 – Pr. Samuel; 24 – Iza Maria  
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

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

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

 
 

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

 
 

 

LEITURA BÍBLICA  
1 Coríntios 12.12-26 

A Unidade dos Membros do Corpo 
12Porque, assim como o corpo é um e tem 

muitos membros, e todos os membros, 
sendo muitos, são um só corpo, assim é 
Cristo também. 13Pois todos nós fomos 
batizados em um Espírito, formando um 
corpo, quer judeus, quer gregos, quer 

servos, quer livres, e todos temos bebido 
de um Espírito. 14Porque também o corpo 
não é um só membro, mas muitos. 15Se o 

pé disser: Porque não sou mão, não sou do 
corpo; não será por isso do corpo? 16E, se 
a orelha disser: Porque não sou olho, não 
sou do corpo; não será por isso do corpo? 
17Se todo o corpo fosse olho, onde estaria 

o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde 
estaria o olfato? 18Mas, agora, Deus 

colocou os membros no corpo, cada um 
deles como quis. 19E, se todos fossem um 

só membro, onde estaria o corpo? 
20Agora, pois, há muitos membros, mas um 

corpo. 21E o olho não pode dizer à mão: 
Não tenho necessidade de ti; nem ainda a 
cabeça, aos pés: Não tenho necessidade 

de vós. 22Antes, os membros do corpo que 
parecem ser os mais fracos são 

necessários. 23E os que reputamos serem 
menos honrosos no corpo, a esses 

honramos muito mais; e aos que em nós 
são menos decorosos damos muito mais 
honra. 24Porque os que em nós são mais 

honestos não têm necessidade disso, mas 
Deus assim formou o corpo, dando muito 

mais honra ao que tinha falta dela, 25para 
que não haja divisão no corpo, mas, antes, 
tenham os membros igual cuidado uns dos 
outros. 26De maneira que, se um membro 
padece, todos os membros padecem com 
ele; e, se um membro é honrado, todos os 

membros se regozijam com ele. 

ASSEMBLEIA DE MEMBROS: hoje pela manhã, no 

horário das 09h às 09.45h, teremos a nossa 

assembleia ordinária de membros. Participem! 

ANIVERSÁRIO DO DAUC (07 e 08/11): começaram 

ontem as festividades de aniversário do Departamento 

de Auxiliadoras de nossa Igreja. Pregou no culto a 

Miss. Clarice e hoje à noite pregará a Missionária 

Rebeca Cristina. O tema das festividades de 

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

NOTA DE GRATIDÃO: agradecemos ao Diác. Bonifácio 

pela cessão de uma parte das dependências de sua 

residência para o funcionamento da Cong. da Rota do 

Sol, sem ônus para a Igreja. Por razões diversas o 

trabalho na Rota do Sol será transferido para outro 

local. Oremos para que Deus facilite encontrarmos o 

mais rápido possível o novo local. 

ACAMPAMENTO DE JOVENS: foi uma benção o 

Acampamento dos jovens de nossa igreja e da 1ª Igreja 

Congregacional de Bayeux realizado, recentemente, num 

Acampamento em Santa Rita. Deus graciosamente em tudo 

abençoou o evento. Foram momentos preciosos que os 

nossos jovens vivenciaram. Agradecemos a Deus 

primeiramente, e aos organizadores do evento bem como aos 

preletores.  A todos que colaboraram desejamos que Deus os 

recompense abundantemente. 

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 neste 

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! 

CONTRIBIÇÕES: lembramos aos irmãos que toda a 

contribuição que for dada a Igreja deve ser através de 

envelope constando o nome do contribuinte e o valor 

ofertado (dizimo ou oferta). Os envelopes são abertos 

pelos responsáveis do Patrimônio da Igreja (Pr. Eudes, 

Presb. Genison e Diác. Meireles e, eventualmente, o Pr. 

Samuel), em reunião para essa finalidade. 

Mensalmente é colocada no quadro de avisos da Igreja 

uma relação com os nomes dos contribuintes. Não 

colocamos o valor para não constranger ninguém, mas 

quem quiser saber o valor de sua contribuição fale com 

a irmã Lúcia Diniz, contadora, que faz a contabilidade 

da Igreja. 

MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO (15/11): no próximo 

domingo teremos uma manhã de jejum e oração. 

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

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

 

 

 

 

“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 
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