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BOLETIM DOMINICAL – 07/09/14 

A Igreja de Esmirna (Ap 2.8-11) 
      Não sabemos quem fundou a Igreja de Esmirna, 
talvez ela tenha sido fundada por algum dos 
convertidos no dia de Pentecostes, quando o Espirito 
Santo foi derramado sobre a Igreja nascente. O livro de 
Atos nos diz que naquele dia estavam em Jerusalém 
judeus e prosélitos de diversas nações. “E em 
Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, 
de todas as nações que estão debaixo do céu” At 2.5. 
“Partos e medos, elamitas e os que habitam na 
Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e 
Frígia, e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, 
e forasteiros romanos (tanto judeus como prosélitos), e 
cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas 
próprias línguas falar das grandezas de Deus” At 2.9,11. 
     O nome Esmirna advém de uma resina aromática de 
uma árvore abundante na cidade, chamada de mirra, em 
grego smyrna.  Aquela cidade tornou-se muito 
importante na época do império romano porque tinha 
dois templos, um dedicado a deusa Roma  (Dea Roma) e 
o outro a Tibério, imperador romano, que era adorado 
como um deus, além dos templos de Zeus e Ártemis. 
     No Apocalipse, a essa Igreja foi destinada a segunda 
das sete cartas. A Igreja de Esmirna compunha-se de 
crentes sem muita expressão social, eram pobres, mas 
ricos espiritualmente, conforme informação contida na 
própria carta. “Eu sei as tuas obras, e tribulação, e 
pobreza (mas tu és rico), e a blasfêmia dos que se dizem 
judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás” Ap 
2.9.  
     Jesus se apresenta àquela Igreja como o Primeiro e o 
Último, o que morreu, mas que ressuscitou dos mortos. 
“E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto 
diz o Primeiro e o Último, que foi morto e reviveu” Ap 
2.8. Ao se apresentar àquela Igreja dessa forma o 
Senhor queria dizer para ela que Ele é Deus, o inicio e o 
fim de todas as coisas, tudo foi feito por Ele, por causa 
      

dEle e para Ele. Também nessa apresentação o 
Senhor lembra a Igreja que mesmo sendo Deus Ele se 
fizera homem, encarnara (Veja Jo 1.14), para morrer 
pelos pecados do seu povo, mas que ressuscitara dos 
mortos e estava vivo para todo o sempre. 
    Na análise que o Senhor fez daquela Igreja não foi 
identificado ponto negativo e sim positivo. “Eu sei as 
tuas obras, e tribulação, e pobreza (mas tu és rico), e 
a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas 
são a sinagoga de Satanás” Ap 2.9. Nessa analise 
Jesus informa a Igreja que estava acompanhando o 
seu bom ministério apesar de seus parcos recursos 
econômicos, bem como as dificuldades que a mesma 
enfrentava especialmente por parte dos judeus 
ortodoxos, inimigos ferrenhos da Igreja do Senhor. 
Essa blasfêmia de que Ele fala certamente se refere 
ao ensino judeu de que Jesus não era Deus, 
consequentemente não poderia ser adorado. 
     A advertência que o Senhor faz a Igreja é para que 
ela permaneça firme nas tribulações por causa do 
Evangelho, que não temesse diante do que viria 
padecer. “Nada temas das coisas que hás de padecer. 
Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para 
que sejais tentados; e tereis uma tribulação de dez 
dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida”. 
Ap 2.10. Ainda o Senhor adverte que o grande 
opositor da Igreja, o diabo, estava furioso contra ela e 
que alguns irmãos iriam ser aprisionados por causa 
do Evangelho.  Essa tribulação de dez dias quer dizer 
que seria intensa, mas de curta duração. 
     Quanto à promessa que o Senhor fez aquela Igreja 
é a mesma que Ele faz aos crentes hodiernos - a 
coroa da vida e não sofrer o dano da segunda morte. 
“Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às 
igrejas: O que vencer não receberá o dano da 
segunda morte” Ap 2.11. A Bíblia ensina que o crente 
em Cristo já nasceu de novo, ressuscitou 
espiritualmente, e sobre ele a segunda morte, que é a 
morte eterna, não tem nenhum poder. “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.          Eudes Lopes Cavalcanti 
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           CALENDÁRIO DE EVENTOS (SET/OUT) 
07/09 – Dia do Seminarista; 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). 

          
           

        

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  

 

“Quem tem ouvidos ouça o que o 
Espírito diz às igrejas: O que 

vencer não receberá o dano da 
segunda morte” Ap 2.11.  

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


 

 

    
             ESCALA DE OBREIROS (SETEMBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  

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

CULTO DEVOCIONAL 

07 – Iza Maria; 14 – Marlene; 28 – Adriana  
MOCIDADE (SÁB) 

13 - Pr. Jedaías; 27 – Pr. Walter  
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

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

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (15,29); Meireles (08,22)  
CULTO ESTUDO BÍBLICO (QUI) 

Responsabilidade - Pastor da Igreja 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

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

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

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

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

 PRELETORES PROGRAMA RADIO 
10–Pr. Jedaías;  

17 – Miss. Liliane; 24 – B.T. Samuel 

PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 

20 – Davi Silva 

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

09–Pr. Jedaías; 16 – Davi Silva 

23 – Dc. Josias; 30 – Davi Silva 
 

 

Cristianismo em Ação (Unidade Cristã) 
       Um dos filmes que gosto é  “Os Mosqueteiros”, que tem 
como lema principal: “um por todos e todos por um”. Sempre 
me emociono ao ver neste filme que “a união faz a força”, e 
que "uma andorinha só não faz verão". Porém, quando olho 
para o mundo em que vivemos a realidade é outra. Tanto na 
sociedade quanto na igreja, o lema tem sido: “Deus por todos 
e cada um por si”. O espírito comunitário sumiu, e o que 
prevalece é o individualismo. É comum vermos a ênfase na 
centralização do “eu”, do “meu” e do “teu”. Entretanto, o 
cristianismo bíblico prima pelo coletivo ao invés do individual. 
Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus ora ao Pai para “que os 
discípulos sejam um” (Jo 17.21). O apóstolo Paulo faz menção 
dessa unidade em Efésios 4.5,13. Não há dúvida que o 
propósito de Deus é que Seu povo viva em unidade (Sl 133.1). 
No entanto, pouco temos nos esforçado por esse mesmo ideal 
(e que ideal!). O famoso  reformador João Calvino falou que 
cruzaria os sete mares para unir os cristãos, na época da 
Reforma Protestante. Nesse mesmo tempo, Lutero e Zuinglio 
“brigavam” acerca do significado da ceia. Conta-se até uma 
história que os dois reuniram-se para um debate e ao 
passarem ponto por ponto seus conhecimentos teológicos, 
acabaram discordando apenas desse sacramento. 
    Lamentavelmente, Lutero retirou-se do debate alegando que 
eles não comungavam do mesmo espírito! E assim, como 
Lutero, existe muitos cristãos fazendo guerra contra outros 
por questões tão pequenas e secundárias da fé ao invés de 
buscarem a unidade nas questões maiores e essenciais. 
Alguém já observou que “aquilo que nos divide é menor do 
que aquilo que nos une”.  Unidade não significa 
necessariamente uniformidade! Para sermos unidos não é 
necessário concordar com tudo, mas, aprendermos a nos 
respeitar mutuamente apesar de nossas diferenças. Se todos 
os cristãos ao menos tentassem se unir no essencial, não 
haveria espaço para contendas sobre assuntos periféricos. 
Falamos em outro artigo sobre cristãos que brigam por causa 
de dons ou talentos. Há quem brigue até mesmo por questão 
de horário de culto, ornamentação da igreja, liturgia, ensaios, 
eventos, e por ai vai. E esquecem-se da fraternidade, do amor, 
do perdão, da intercessão, do evangelismo, etc. A chave para 
a unidade de todos os cristãos é a pessoa do Senhor Jesus e 
não o ponto de vista ou gosto particular (Jo 15.5). Se Cristo e 
sua doutrina sacrossanta não forem suficientes para nos unir, 
então, devemos ser outra coisa ao invés de cristãos. Ser 
cristão significa ser um com Cristo. O lema cristão deve ser: 
“Cristo por todos e todos por Cristo”.     Portanto, abramos 
mão de nossas vaidades pessoais em honra ao Senhor Jesus 
que intercede por nós para que sejamos um só de coração e 
mente, assim como Ele é um em essência e propósito com o 

Pai (Jo 17.22). Solus Christus!        B.T. Samuel Santos  

 

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. Lema: 

“Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e 

não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, 

antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que 

agradara a Deus” 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.  

FEIJOADA: por ocasião das festividades de aniversário 

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

culto da manhã, teremos uma feijoada para angariar 

recursos para as festividades de aniversário do 

Conjunto Getsêmani em novembro próximo. Será 

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

CONGRESSO NACIONAL DOS HOMENS DA ALIANÇA (12 

a 14/09): na data acima os homens congregacionais 

da ALIANÇA estarão se reunindo na cidade de 

Alhandra/PB, para o seu congresso anual. Os homens 

procurem o Diác. Marçal, diretor do Departamento de 

Homens da Igreja. 

DIA DO ADOLESCENTE: no próximo sábado, os 

adolescentes da Igreja estarão comemorando a 

passagem do seu dia, conforme calendário da nossa 

Denominação. 

CULTO GERAÇÃO AVIVAMENTO: no próximo sábado 

será realizado o último culto da geração avivamento, 

projeto de nossa Igreja, neste ano. Estará conosco 

ministrando a Palavra de Deus, o pastor Edson Junior 

do ministério da Assembleia de Deus em Olinda/PE. A 

cantora Graça Ramalho também participará do culto.  

PARABÉNS GETSÊMANI: fomos informados pelo 

presidente da 1ª Distrital da Primeira Região 

Administrativa da ALIANÇA que a performance do 

nosso Conjunto Getsêmani foi uma das melhores na 

apresentação do dia 23/08, quando das 

comemorações dos 47 anos de nossa Denominação. 

Louvamos a Deus pelo Conjunto Getsêmani e rogamos 

que Deus continue a dispensar a sua benção sobre 

esses jovens, e que eles continuem se esmerando nos 

ensaios visando melhor se apresentar nos cultos para 

a glória de Deus. 

                 VISITANTE SEJA BEM VINDO! 

 

“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/

