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  Uma panorâmica sobre Atos  

 

    Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo 

Testamento. Esse livro foi escrito pelo mesmo autor 

do Evangelho de Lucas, sendo Atos uma continuação 

do relato histórico da obra que o Senhor Jesus viera 

realizar, a edificação da Sua Igreja. É conhecido 

também pelo título de Atos do Espírito Santo, devido 

ser a terceira pessoa da Santíssima Trindade a mais 

proeminente em seus relatos. 

    Lucas, o medido amado, companheiro de Paulo em 

duas viagens  missionarias, escreveu esse livro para 

fornecer a um irmão na fé chamado Teófilo, o mesmo 

destinatário do Evangelho de Lucas, o registro do 

começo da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a 

partir do dia de Pentecostes em Jerusalém e o seu 

desenvolvimento nas terras israelitas e 

principalmente a sua expansão pelo mundo gentílico, 

durante um espaço de tempo de aproximadamente 

trinta anos. 

    Na sua fase inicial, o Cânon do Novo Testamento 

compunha-se dos quatro evangelhos e das cartas 

paulinas, constituindo-se Atos dos Apóstolos como 

um elo entre essas duas partes. Esse livro fornece o 

contexto histórico das cartas produzidas por Paulo. 

   Olhando o livro de Atos de forma panorâmica 

podemos observar que o mesmo tem uma divisão 

bem distinta. Uma, contemplando os capítulos 1 a 

12, cujo enfoque é a igreja em Jerusalém como 

centro irradiador da mensagem do Evangelho e o 

apóstolo Pedro como personagem principal. A outra 

parte corresponde ao capitulo 13 até o capitulo 28, 

enfocando como centro irradiador da mensagem do 

Evangelho a igreja de Antioquia da Síria e cujo 

personagem principal é o apostolo Paulo.  

   Esse livro apresenta as seguintes características 

especiais: 1) Ênfase na Igreja – Atos revela a origem 

da Igreja na sua expressão visível, a natureza 

      

      

da sua missão neste mundo  juntamente com 

alguns princípios que deve nortear o seu viver aqui 

na terra; 2) Ênfase no Espírito Santo - O Espírito de 

Deus é mencionado no livro cinquenta vezes, 

conferindo a Igreja poder, dons espirituais e direção 

na execução da obra do Senhor; 3) O teor 

verdadeiro da mensagem do Evangelho – boas 

novas de salvação através da morte e ressurreição 

de Cristo; 4) Ênfase na oração – a igreja primitiva 

dedicava-se regularmente a oração perseverante, 

dando condições para que o Espírito Santo 

operasse nela e através dela; 5) Ênfase nos 

milagres e sinais que acompanhavam a pregação 

do Evangelho (curas de enfermidades, exorcismo, 

libertação, etc.); 6) Ênfase nas perseguições 

sofridas pela igreja através dos judeus descrentes e 

por outros inimigos do Evangelho; 7) Ênfase no 

ministério feminino – Atos dos Apóstolos dá uma 

atenção especial ao ministério feminino revelando 

Deus usando mulheres para abençoar outras vidas; 

8) Ênfase na marcha vitoriosa da Igreja – barreira 

alguma nacional, religiosa, cultural ou racial, nem 

oposição ou perseguição puderam impedir o 

progresso do Evangelho.     

    Merece destaque nesse livro a descida do Espírito 

Santo sobre a Igreja representava por aqueles cento 

e vinte irmãos no dia de Pentecoste. O Espírito 

desceu como que línguas de fogo que pousou sobre 

cada um deles, batizando-os e concedendo-lhes 

poder para testemunhar do Evangelho de Cristo. A 

partir dali começa a dispensação que chamamos a 

Dispensação do Espírito que se encerrará quando o 

Espírito entregar a Igreja à Cristo, por ocasião da 

segunda vinda do Senhor. 

    Outro destaque especial refere-se às duas figuras 

proeminentes nele, Pedro e Paulo. O primeiro tendo 

o privilégio de abrir o reino de Deus com a pregação 

do Evangelho no dia de Pentecostes e o outro o 

grande apóstolo aos gentios que levou a mensagem 

do Evangelho aos grandes centros do mundo antigo. 

    Uns acham que Atos é apenas um livro histórico 

que não traz diretrizes para a Igreja, mas outros 

acham que nele encontram-se princípios que 

acompanham a Igreja através dos séculos. 

                         Pr. Eudes Lopes  Cavalcanti     

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
           

          CALENDÁRIO DE EVENTOS (SET/OUT) 
19,20/09 – Aniversário da Igreja; 24 a 27/09 – 

Aniversário Cong. Valentina; 27/09 – Sopão na Rota do 

Sol; 27/09 – Dia do Ancião; 27/09 – Aniversário DHEC. 

04/10 – Dia do Pastor Congregacional (02); 10/10 – 

Sabadão com Cristo; 10 e 11/10 – Aniversário 

Congregação José Américo; 11/10 – Dia Nacional de 

Missões; 12/10 – Dia das Crianças - Programação EBD 

Infantil; 16 a 18/10 – Conferência Missionária 

(ALIANÇA); 17,18/10 – Aniversário Auxiliadoras; 23 a 

25/10 – Congresso EBD ALIANÇA; 24/10 – Passeio 

Crianças BICA; 24/10 – Aniversário DLOV; 30/10 – 

Acampamento Jovens; 30/10 – 12º Encontro Avivamento 

Mulheres ALIANÇA.  
              

          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). 

 

 

 

 
 

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  

 

“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, 

que há de vir sobre vós; e ser-me-eis 

testemunhas tanto em Jerusalém como em 

toda a Judéia e Samaria e até aos confins da 

terra” At 1.8 



 

 

     
               ESCALA DE OBREIROS (SETEMBRO) 

 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

Pr. Odailson Chaves; 27 – Pr. Eudes 
CULTO DEVOCIONAL 

27 – Marcos Victor  
MOCIDADE (SÁB) 
26 – Diác. Josias 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
23 – Iza Maria; 30 – Pr. Jedaías  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Bosco (30); Meireles (23)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
20 – Pb. Severino; 27 – Preletor Aniversário 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
 20 – Pb. Silas; 27 – Pr. Walter  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
20 – Pb. Saul; 27 – Pb. Emanuel  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

20 – Dc. Francisco; 27 – Pr. Jedaías  
       ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

22 – Iza Maria; 29 – Davi Silva  
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

Pr. Jedaías (22); Davi Silva (29) 
ESCALA CASA DE ACOLHIDA 

26/09 – Pr. Eudes 
 

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

      

   PROGRAMAÇÃO MOCIDADE -  SETEMBRO 
26/09 – CULTO NA IGREJA 

Direção: Makoby; Pregação: Davi Silva 

Louvor: Violão e percussão (Danilo)    

 
 

 
 
 

 

 Leitura Bíblica Devocional (Sl 103) 

1 Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e 

tudo o que há em mim bendiga o seu 

santo nome. 2 Bendize, ó minha alma, ao 

Senhor, e não te esqueças de nenhum 

de seus benefícios. 3 É ele que perdoa 

todas as tuas iniquidades e sara 

todas as tuas enfermidades; 4 quem 

redime a tua vida da perdição e te 

coroa de benignidade e de 

misericórdia; 5 quem enche a tua boca 

de bens, de sorte que a tua mocidade 

se renova como a águia. 

6 O Senhor faz justiça e juízo a todos 

os oprimidos. 7 Fez notórios os seus 

caminhos a Moisés e os seus feitos, aos 

filhos de Israel. 8 Misericordioso e 

piedoso é o Senhor; longânimo e 

grande em benignidade. 9 Não 

repreenderá perpetuamente, nem 

para sempre conservará a sua ira. 10 

Não nos tratou segundo os nossos 

pecados, nem nos retribuiu segundo 

as nossas iniquidades. 11 Pois quanto o 

céu está elevado acima da terra, assim 

é grande a sua misericórdia para com 

os que o temem. 12 Quanto está longe o 

Oriente do Ocidente, assim afasta de 

nós as nossas transgressões. 13 Como 

um pai se compadece de seus filhos, 

assim o Senhor se compadece daqueles 

que o temem. 14 Pois ele conhece a 

nossa estrutura; lembra-se de que 

somos pó. 

15 Porque o homem, são seus dias como 

a erva; como a flor do campo, assim 

floresce; 16 pois, passando por ela o 

vento, logo se vai, e o seu lugar não 

conhece mais. 17 Mas a misericórdia do 

Senhor é de eternidade a eternidade 

sobre aqueles que o temem, e a sua 

justiça sobre os filhos dos filhos; 18 

sobre aqueles que guardam o seu 

concerto, e sobre os que se lembram 

dos seus mandamentos para os 

cumprirem. 

19 O Senhor tem estabelecido o seu 

trono nos céus, e o seu reino domina 

sobre tudo. 20 Bendizei ao Senhor, 

anjos seus, magníficos em poder, que 

cumpris as suas ordens, obedecendo à 

voz da sua palavra. 21 Bendizei ao 
Senhor, todos os seus exércitos, vós, 

ministros seus, que executais o seu 

beneplácito. 22 Bendizei ao Senhor, 

todas as suas obras, em todos os 

lugares do seu domínio. 

Bendize, ó minha alma, ao Senhor. 

ANIVERSÁRIO DA IGREJA (19,20/09) (I): começaram 

ontem as festividades do 18º aniversário de nossa Igreja 

(17/07). Esteve conosco ministrando a Palavra de Deus 

o Pastor Edmundo Jordão (Presidente do Betel 

Brasileiro). Os Conjuntos Getsêmani e Ebenézer e os das 

Congregações da Igreja participaram também do culto 

celebrando ao Senhor. Hoje pela manhã e a noite estará 

conosco o  Pastor Odailson Chaves (IEC Piedade/RCE).  

No culto da manhã participarão os Conjuntos Ebenézer 

e Getsêmani. À noite participarão os Conjuntos Coral e 

Getsêmani e o Grupo Ágape. Os preletores estão 

dissertarão sobre o tema: UMA IGREJA SENSÍVEL A VOZ 

DO ESPIRITO, baseado no lema: QUEM TEM OUVIDOS, 

OUÇA O QUE O ESPÍRITO DIZ ÀS IGREJAS.  

CANCELAMENTO ALMOÇO NA IGREJA: infelizmente não 

vamos poder realizar o almoço na Igreja hoje conforme 

anunciado, devido algumas dificuldades que surgiram.     

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO VALENTINA (24 a 27/09):  

A Congregação do Valentina irá comemorar o seu 

aniversario de organização na data acima. No primeiro 

culto, na quinta-feira, pregará o Pastor da Igreja. Na 

quinta-feira irá uma caravana da igreja sede. Nesse dia 

o Conjunto Ebenézer terá participação louvando a Deus. 

Tema: Resgatando o Primeiro Amor; Lema: Ap 2.4,5ª. 

Preletores do evento: Quarta (tarde) – Missionária 

Liliane Líger; Quinta – Pr. Eudes; Sexta – Pr. Tony; 

Sábado – Miss. Luciana (Batista Nacional); Domingo 

(manhã) – Presb. Saul; Domingo à noite – Miss. Vilma. 

CLASSE DE PREPARAÇÃO AO BATISMO: no próximo 

domingo, no período da Escola Bíblica Dominical, logo 

após o culto devocional, a Classe de Preparação ao 

Batismo começará o seu funcionamento. Já temos cinco 

irmãos interessados. O Pastor Jedaías Rodrigues irá 

ministrar os estudos preparatórios e o batismo está 

previsto para o final do ano. 

ANIVERSÁRIO DO DHEC: no próximo domingo iremos 

celebrar ao Senhor pelo aniversário do nosso 

Departamento de Homens (DHEC). Os homens 

participarão do culto com um cântico de louvor a Deus. 

Era para nós termos feito isso no domingo dia 13/09, 

mas não nos foi possível. 

SORTEIO TV LED: o Departamento de Louvor de nossa 

Igreja irá promover um sorteio de uma TV SAMSUNG Full 

HD, 32 polegadas, visando angariar recursos para as 

festividades de seu aniversário no próximo mês.  

CASA DE ACOLHIDA: Precisamos de colaboradores para 

o trabalho na Casa de Acolhida principalmente cantores 

e tocadores. Falem com Pr. Samuel. 

 

 

 

“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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