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BOLETIM DOMINICAL – 21/09/14 

A Igreja de Tiatira (Ap 2.18-29) 
      A cidade de Tiatira era um importante centro 
comercial da Ásia Menor. Ela estava localizada numa 
posição estratégica, numa rota comercial entre outras 
importantes cidades da época. Nela havia uma 
fortíssima associação comercial que para fazer parte 
dela as empresas comerciais e industriais tinham que 
se comprometer com a religião dominante na cidade, 
que era a do culto aos deuses gregos. 
    Nessa cidade, a Igreja que talvez tenha sido fundada 
por Lídia, vendedora de purpura, convertida através do 
ministério de Paulo, era muito forte e foi elogiada por 
Jesus, por causa do seu amor por Ele e pelos irmãos na 
fé, pelo seu serviço, pela sua fé e pela sua paciência, 
virtudes essas abundantes naquele ministério. 
    O Senhor Jesus se apresenta aquela igreja como o 
Filho de Deus, como aquele que tinha os olhos como 
chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão polido. 
“E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho 
de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os 
pés semelhantes ao latão reluzente” Ap 2.18.  Tudo 
indica que naquela igreja, apesar de suas virtudes, tinha 
um segmento de pessoas que não acreditava que Jesus 
fosse o Filho de Deus, e como consequência não tinha 
consciência de que Jesus, com o seu olhar penetrante, 
conhecia tudo o que se passava dentro dela. Os seus 
pés semelhantes ao latão reluzente fala sobre a sua 
autoridade, o seu domínio, onde tudo se encontra aos 
seus pés, fala também de sua autoridade para julgar. 
    Na análise da vida interna da Igreja, depois de falar 
das suas grandes virtudes, o Senhor Jesus revela que 
na Igreja havia uma mulher que Ele chamou de Jezabel, 
que se dizia profetisa, e que era tolerada, e que 
ensinava e enganava aos crentes que contextualizar-se 
com a sociedade da época, ou seja, praticar a 
imoralidade sexual e comer das coisas sacrificadas aos 
ídolos, não era nenhum mal aos olhos de Deus. 

   Em seguida, o Senhor Jesus faz uma pesada 
advertência a Igreja, chamando a profetisa Jezabel e 
aos crentes faltosos ao arrependimento sob pena de 
feri-los com enfermidade e morte. “E dei-lhe tempo 
para que se arrependesse da sua prostituição; e não 
se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os 
que adulteram com ela virá grande tribulação, se não 
se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a 
seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou 
aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a 
cada um de vós segundo as vossas obras” Ap 2.21-
23. A punição aos crentes faltosos serviria para 
mostrar que Deus é o justo Juiz e que retribui a cada 
um segundo as suas obras. Jesus ainda censura 
outro ensinamento de Jezabel que era que os irmãos 
deveriam conhecer as profundezas de Satanás para 
poder combatê-lo. “Mas eu vos digo a vós e aos 
restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não 
têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as 
profundezas de Satanás, que outra carga vos não 
porei” Ap 2.24. 
   Quanto à promessa que é feita a Igreja, Jesus disse 
que ao vencedor seria dado poder sobre as nações e 
que ele a governaria com vara de ferro e que também 
lhe daria a brilhante estrela da manhã. “E ao que 
vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe 
darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as 
regerá; e serão quebradas como vasos de oleiro; 
como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela 
da manhã” Ap 2.26-28. Com essa linguagem simbólica 
Jesus queria dizer que os crentes vencedores teriam 
autoridade para subjugar as cidadelas do mal e que 
tudo estaria sob os seus pés, através da autoridade 
delegada por Cristo a Igreja. Quanto a brilhante 
estrela da manhã, essa expressão simbólica refere-se 
a Cristo “Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos 
testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a Raiz e a 
Geração de Davi, a resplandecente Estrela da manhã” 
Ap 22.16, e a glória real comunicada por Ele à Igreja, 
considerando que ela é a comunidade composta de 
reis e sacerdotes. “e nos fez reis e sacerdotes para 
Deus e seu Pai, a ele, glória e poder para todo o 
sempre. Amém!” Ap 1.6.         

                                     Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
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           CALENDÁRIO DE EVENTOS (SET/OUT) 
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). 
 

          
           
 

ESCALA DE DIACONOS:  

Hoje à noite – Marçal/Euclides;  

Ter – Dc. Murilo; Qui – Dc. Davi; Sáb – Berg 

 

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  

 

“E ao anjo da igreja de Tiatira 
escreve: Isto diz o Filho de Deus, 
que tem os olhos como chama de 

fogo e os pés semelhantes ao latão 
reluzente” Ap 2.18. 

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


 

 

    
 
             ESCALA DE OBREIROS (SETEMBRO) 

 

PÚLPITO IGREJA SEDE  

21 – Pr. Antônio Egito; 28 – Pr. Eudes  
CULTO DEVOCIONAL 

28 – Adriana  
MOCIDADE (SÁB) 

 27 – Pr. Walter  
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

22 – Iza Maria; 29 - Miss. Liliane 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (29); Meireles (22)  
CULTO ESTUDO BÍBLICO (QUI) 

Responsabilidade - Pastor da Igreja 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

21 – B.T. Samuel; 28 – Pr. Hugo Wagner  
 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

21 – Pb. Silas; 28 – Pr. Walter  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

21 – Pb. Saul; 28 – Pr. Jedaías  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

21 – Dc. Francisco; 28 – B.T. Samuel  
 PRELETORES PROGRAMA RADIO 

24 – Miss. Liliane 

PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 

20 – Davi Silva 

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

23 – Dc. Josias; 30 – Davi Silva 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

 

 

SAMUEL APROVADO: o nosso irmão Samuel Santos 

foi recentemente aprovado em todo o processo para 

o ministério pastoral. Em breve combinaremos com a 

Denominação a data do culto de sua ordenação 

definitiva ao ministério pastoral. Parabéns Samuel 

pela vitória alcançada. Louvamos a Deus pela 

direção que Ele está dando a sua vida. 

ASSEMBLEIA DA IGREJA: na assembleia da quinta-

feira passada, dentre outras coisas, foi autorizado o 

batismo das irmãs Fernanda da Silva Avelino, Maria 

José Costa dos Santos, Maria Walkiria Santos 

Soares, Rosilene Gomes do Nascimento e Jucyfrance 

Mary Santiago de Andrade. Exceto a irmã Jucyfrance, 

que será batizada na Congregação do Ernani Sátiro 

em data a combinar, as demais serão batizadas no 

culto desta manhã. Todas essas irmãs foram 

instruídas no fundamento da fé cristã e examinadas 

pelos Presbíteros da Igreja. Ainda foi recebido na 

assembleia, por jurisdição, como membro, o irmão 

Nivaldo Batista dos Santos. Damos as boas vindas à 

membrezia da Igreja a Nivaldo bem como as irmãs 

que serão batizadas nessa manhã. 

REUNIÃO DO CONSELHO ECLESIASTICO: no próximo 

sábado, a partir das 09h, haverá uma reunião do 

Conselho da Igreja para tratar de um assunto muito 

importante para o ministério da Igreja. Para essa 

reunião o Pastor da Igreja convida, além dos oficiais 

e pastores efetivos do ministério, o Pastor André e o 

Licenciado Samuel Medeiros. 

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

próxima quinta-feira começam as festividades do  

16º aniversário da Cong. do Valentina. Os pregadores 

serão os Pastores Eudes (quinta-feira), Edson Junior 

(sexta-feira), Leonardo Felix  (sábado), e Hugo 

Wagner (domingo). Ainda, no domingo pela manhã 

pregará a irmã Virginia Macedo. No sábado 

participará do culto o Conjunto Getsêmani. O tema 

das festividades escolhido pela direção da 

Congregação será “Vivenciando o amor cristão”. 

VIAGEM DE BRUNO: o nosso irmão José Bruno viajará 

hoje para Brasília a fim de participar de um curso 

(treinamento) oferecido pela empresa onde trabalha. 

Na próxima semana estará de volta a Joao Pessoa. 

ESCOLA BIBLICA DOMINICAL: no próximo domingo 

iremos estudar na EBD, nas classes de homens e 

mulheres, a primeira lição da revista  Encorajados a 

Perseverar (carta aos Hebreus). Os esboços serão 

feitos pelo Pr. Walter Moura. 

ANIVERSÁRIO DE 17 ANOS DE FUNDAÇÃO DA IGREJA 

(20 e 21/09). Ontem começaram as festividades de 

aniversário de nossa Igreja. A preleção bíblica foi feita 

pelo Pastor Mano. O Conjunto Abençoar do Betel, 

Funcionários I, glorificou a Deus bem como nos 

abençoou com seus belíssimos cânticos. Tivemos 

ainda a participação de um cântico solo feito pelo  

Pastor André. Hoje pela manhã e a noite a festa 

continua. No culto da manhã teremos os conjuntos 

Ebenézer e Getsêmani louvando a Deus.  O Pastor 

Alcemir pregará a Palavra de Deus. Teremos batismos 

também. No culto da noite teremos a participação dos 

conjuntos citados bem como contaremos com a 

presença do Pastor Antônio do Egito pregando a 

Palavra de Deus. O tema das festividades escolhido 

pela direção da Igreja é: Vivendo de maneira que 

agrade a Deus, baseado em Hb 11.5. Traga visitantes 

para o culto da manhã e da noite. 

BOAS VINDAS: damos as boas vindas aos ilustres 

ministros do Evangélico que estarão participando das 

festividades de aniversário de nossa Igreja. Queira o 

bondoso Deus continuar abençoando as suas vidas. 

FEIJOADA: por ocasião das festividades de aniversário 

de nossa Igreja, hoje, logo após o culto da manhã, 

teremos uma feijoada a fim de angariar recursos para 

a Mocidade da Igreja. Será cobrado R$ 8,00 por 

pessoa, com refrigerante. Durante o almoço será 

sorteado um eletrodoméstico. 

GINCANA DOS JOVENS: os jovens do ministério de 

nossa Igreja (templo sede e congregações) 

participarão, logo após o almoço, de uma gincana 

quando serão sorteados três livros evangélicos doados 

pelo Pastor da Igreja.  

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 

para as nossas vidas. Ainda nas segundas-feiras 

estamos orando no Círculo de Oração, clamando por 

um avivamento espiritual no ministério da Igreja.  

 

 

“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/

