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BOLETIM DOMINICAL – 09/08/15 
  Entre os dois Testamentos  

    Depois do último livro do Antigo Testamento 

(Malaquias), encontramos uma ou duas páginas em 

branco e depois começa o Novo Testamento com o 

livro de Mateus. Acontece que entre os dois 

Testamentos passaram-se quatro séculos, chamados 

de período inter-bíblico ou de silêncio profético. Nesse 

período, no mundo e em Israel, ocorreram muitas 

coisas importantes dentro do programa redentor, é o 

que veremos de forma sucinta neste artigo. 

    Primeiramente olharemos para o panorama 

politico. Nesse período três potências dominaram o 

mundo, nesta ordem: persas, gregos e romanos, 

conforme profetizado por Daniel (Dn 2.32-43; 7.1-28). 

   Olhando para Israel no início desse período, 

encontramos as sinagogas, instituição essa que teve 

uma importância e tanto na vida religiosa do povo de 

Deus. Segundo os historiadores, a sinagoga surgiu na 

Babilônia onde os judeus no cativeiro se reuniam 

para estudar as Escrituras. Quando abrimos as 

páginas dos evangelhos e de Atos dos Apóstolos 

encontramos sinagogas em todas as cidades 

importantes de Israel e até em países estrangeiros. 

   Nesse período surgiu um grupo politico/religioso 

chamado de Macabeus que lutou, na época do 

domínio grego, para que o povo de Deus mantivesse 

sua pureza espiritual, pois os gregos tinham a 

intenção de helenizar os judeus, inclusive um dos reis 

gregos (Antíoco Epifanes), que governava a Síria e 

territórios adjacentes, profanou o santuário israelita 

sacrificando uma porca sobre o altar do Holocausto 

(Veja os dois livros de Macabeus, constante da Bíblia 

Católica). No período final grego e no início  do 

romano surgiram em Israel os famosos grupos 

religiosos e políticos: os fariseus, os saduceus, os 

escribas, os essênios, os sicários, os zelotes, etc, 

dentre eles, no Novo Testamento, os mais famosos 

foram os fariseu, escribas e os saduceus. 

    

     Ainda outra instituição importante em Israel  que 

surgiu nesse período foi o Sinédrio, composto de 

setenta anciãos, que disciplinava a vida  religiosa 

de Israel. Esse Sinédrio tinha a sua sede na cidade 

de Jerusalém. Foi esse Sinédrio que condenou Jesus 

a morte, sendo essa sentença ratificada pelos 

romanos que dominavam na época.  

      Outra coisa importante nesse período foi a 

produção de livros religiosos à parte da inspiração 

divina, dentre eles os sete livros inclusos na Bíblia 

católica conhecidos, no meio protestante, como 

livros apócrifos. Floresceu nesse período um estilo 

literário conhecido como Apocalíptico onde a 

mensagem era apresentada em forma simbólica, 

visões, figuras de linguagem, etc. Essa mensagem, 

em síntese, dizia ao povo de Deus que estava 

sofrendo, que tivesse paciência porque um dia o 

Messias iria surgir no cenário, punir os adversários, 

libertar o povo de Deus e lhe dar um final feliz. Essa 

esperança apregoada pelos profetas canônicos foi 

potencializada pelos escritos apocalípticos, e estava 

bem viva na mentalidade judaica quando Jesus 

viveu neste mundo. 

     Ainda nesse período um rei foi colocado sobre 

Israel pelos romanos, chamado Herodes que não 

era judeu e sim idumeu (descendente de Esaú, 

irmão de Jacó), que para agradar aos judeus 

embelezou o templo reconstruído por Zorobabel 

(livro de Esdras), templo esse da época de Jesus de 

Nazaré, e que foi destruído mais tarde pelos 

romanos, no ano 70 da era cristã. 

    Quanto aos grupos encontrados com frequências 

nas citações do Novo Testamento, os fariseus eram 

escrupulosos cumpridores da lei, inclusive 

aceitando como Escrituras todos os livros que 

chamamos de Antigo Testamento, a Bíblia da 

época. Os saduceus tinham como componentes as 

pessoas das classes abastadas de Israel dentre eles 

alguns sacerdotes e, comumente aceitavam só o 

Pentateuco. Os escribas eram os copistas dos 

textos sagrados (o Velho Testamento) e também 

intérpretes da lei.  Esses três grupos fizeram 

oposição ferrenha ao ministério do Senhor Jesus 

junto com os herodianos, seguidores de Herodes. 

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

11,18,25/08 – Gincana Radical DMOC 2015;  09 – Dia 

dos Pais; 20/08 – Comemoração Aniversário da 

ALIANÇA (47 anos); 23/08 – Aniversário Pastorado 

(21/08); 23/08 – Dia do Congregacionalismo; 23/08 – 

Dia da EBD; 25/08 – Culto Especial – Pr. Severino 

Carlos;  29/08 – Aniversário da ALIANÇA (48 anos); 

29,30/08 – Aniversario Cong. Rota do Sol. 13/09 – Dia 

do Adolescente; 13/09 – Aniversário DHEC; 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.                 

             ANIVERSARIANTES DE AGOSTO  

02-Gilma Araújo (Valentina); 02-Severino do Ramo 

(R. do Sol); 03-Virgílio de Araújo (Valentina);  04-

Marlene Soares;  05-Mª Nazaré; 05-Presb. Saul dos 

Santos (E. Sátyro); 05-Adriano da Silva; 05-Sheila 

Fernandes (Valentina); 05-Maria Clara (Valentina); 

06- Luciano Ferreira;  07-Anália Mendes  (R. do Sol); 

08-Mª Alice; 09-Fabiano Nóbrega Jr.; 11-Rosimayry 

Brito; 11-Claudimiro Marinho (R. do Sol); 12-Antônia 

de Lima; 13- Wallison dos Santos (Valentina); 14-

Elizabete Gomes (E. Sátiro); 15-Severina Ferreira; 15-

Paula Francinette; 16-Diác. Murilo Pedro; 17-Iasmin 

Marinho; 18-Vitor (Valentina); 19-Romilson de Sousa 

(Valentina); 20-Emira Lúcia (Valentina); 20-Otília de 

Araújo; 21- Beatriz Lima; 21-Karina Ribeiro (E. 

Sátiro); 23-Murilo de Souza; 23-Elias Amorim 

(Valentina); 23-Pr. André Rogério (Valentina); 24-

Taires Fidelis; 24- Pr. Jedaias Rodrigues;  25-Juzirene  

Santiago (E. Sátiro); 26-Kaio (E. Sátiro); 27- Ivan 

Batista; 27- Lohanna Clara (filha de Elma); 29-

Josenildo Silva; 29-Letícia Morais (Valentina);  29- 

Mateus Henrique (E. Sátiro); 30-Joceliana da Silva 

(Valentina); 31-Mª das Neves; 31- Makoby Lopes. 

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 os lábios do sacerdote guardarão a 

ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele 

é o anjo do Senhor dos Exércitos” Ml 2.7 



 

 

     
             ESCALA DE OBREIROS (AGOSTO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
09 – Pr. Eudes; 16 – Pr. Jedaías;  
23 – Pr. Samuel; 30 – Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 
09 – Iza Maria;  16 - Stefanie 

23 – Bruna Carla; 30 – Murilo Pedro 
MOCIDADE (SÁB) 

15 – Dc. Josias; 22 – Pr. Walter 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

12 – Iza Maria; 19 – Pr. Jedaías; 26 – Pr. Samuel  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (19); Meireles (12,26)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

09 – Pb. Enoaldo; 16 – Pr. Walter;  
23 – Davi Silva; 30 – Pb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
09 – Dc. Bonifácio; 16 – Dc. Marconi;  

23 – Pr. Jedaías; 30 – Pb. Silas 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
09 – Pb. Saul; 16 – Pb. Emanuel;  
23 – Pr. Walter; 30 – Pr. Jedaías 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

09 – Pr. Jedaías; 16 – Pb. C. Alberto;  
23 – Pb. Emanuel; 30 – Pr. Samuel 

       ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
11 – Pr. Eudes; 18 – Pr. Jedaías; 25 – Pr. Walter  

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Samuel Medeiros (18); Davi Silva (11,25) 

ESCALA CASA DE ACOLHIDA 
22/08 – Virgínia Macedo  

 
ESCALA DE DIACONOS 

Hoje: Marconi/Euclides; Ter - Davi 
 

 
 

      Uma Paternidade Responsável (Pr. Eudes) 
    No seu plano eterno, Deus ao fazer o homem lhe deu a 
capacidade de gerar filhos com a sua mulher. Segundo a 
Bíblia, o Criador tem uma expectativa em relação a uma 
paternidade responsável, senão vejamos: 1) o Criador 
espera que essa capacidade se manifeste através do 
matrimônio. O casamento é uma instituição divina 
através da qual a paternidade se expressa. “Venerado 
entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula; 
porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros,  
Deus os julgará” Hb 13.4; 2) o Criador espera que o pai 
seja um exemplo de vida para os seus filhos, que viva 
de tal maneira que o filho se espelhe nele como um 
exemplo de um homem de bem, responsável, cumpridor 
de seus deveres para com Deus, para com a Igreja, e 
para com a sua pátria. “Jesus viu Natanael vir ter com ele 
e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem 
não há dolo” Jo 1.47; 3) o Criador espera que o pai 
invista na vida espiritual de seus filhos considerando 
que o ser humano não tem só necessidades materiais e 
sim também  espirituais. “... nem só de pão viverá o 
homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus” 
Mt 4.4. Nessa área, Deus espera que o pai ensine aos 
seus filhos os mandamentos encontrados na Bíblia e que 
faça tudo que estiver ao seu alcance para que os seus 
filhos conheçam a Jesus como Salvador e Senhor de sua 
vida. “E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu 
coração; e as intimarás a teus filhos, e delas falarás 
assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e 
deitando-te, e levantando-te” Dt 6.6,7.  
    Como exemplo de uma paternidade responsável, que 
tinha interesse na vida dos seus filhos, principalmente, no 
futuro eterno deles temos o patriarca Jó: “Sucedia, pois, 
que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, 
enviava Jó, e os santificava, e se levantava de 
madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de 
todos eles; porque dizia Jó: Porventura, pecaram meus 
filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o 
fazia Jó continuamente”. Jó 1.5. Veja ainda o caso de 
José que investia na vida espiritual de seus filhos:  “Ora, 
todos os anos, iam seus pais a Jerusalém, à Festa da 
Páscoa. E, tendo ele já doze anos, subiram a Jerusalém, 

segundo o costume do dia da festa. Lc 2.41,42.  

DIA DOS PAIS: hoje à noite iremos comemorar o Dia dos 

Pais. Logo após o culto teremos um momento social no 

salão de eventos da Igreja. Convidamos a todos a 

subirem a Casa do Senhor, especialmente aos pais, 

para esse momento tão importante na vida de todos. O 

culto começa às 18h. 

NASCIMENTO: nasceu na quarta-feira passada Arthur o 

mais novo filho do casal Diác. Josias Junior e Larissa. 

Parabenizamos ao ilustre casal pelo nascimento do 

rebento e que Deus continue abençoando a essa 

preciosa família.  

ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA: no próximo dia 20/08 

(quinta-feira) iremos comemorar, no templo de nossa 

Igreja, os 48 anos de organização de nossa 

Denominação. Participarão dessa comemoração a 

nossa Igreja, a  Comunidade Evangélica Congregacional 

Bessamar e a Congregação da Primeira Igreja 

Congregacional de João Pessoa em Agua Fria. 

ANIVERSÁRIO DO CIRCULO DE ORAÇÃO: Deus 

graciosamente abençoou a Igreja na celebração do 17º 

aniversário do nosso Circulo de Oração. Ouvimos 

belíssimos hinos através dos diversos grupos que 

louvaram ao Senhor e uma poderosa mensagem 

entregue pela Missionária Vilma. Louvamos a Deus pela 

sua bondade em nos abençoar nesse aniversário. A 

nossa gratidão a todos que participaram das 

festividades, especialmente a pregadora. 

MINISTERIO DE VISITAÇÃO: o Diác. Antônio João 

prontificou-se a realizar visitas aos irmãos enfermos, ou 

aqueles que não são assíduos a Igreja. O dia que os 

irmãos do ministério de visitação irão utilizar é a sexta-

feira. Assim que o tempo estiar, o trabalho de visitação 

começará. As visitas serão realizadas a noite a partir 

das 19.30h. Procure Antônio João e participe. 

 PROGRAMAÇÃO MOCIDADE -  AGOSTO/SETEMBRO 

15/08 – CULTO NA IGREJA 

Direção: Marcos Victor; Pregação: Dc. Josias 

Louvor: Violão e percussão (Danilo) 

22/08 – CULTO NA IGREJA 

Direção: Bruna; Pregação: Pr. Walter 

Louvor: Violão e percussão (Danilo) 

29/08 – ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA 

05/09 – CULTO NA IGREJA – SORVETADA 

Direção: Danilo; Sorteios de Brindes 

12/09 – JANTAR DE CASAIS 

26/09 – CULTO NA IGREJA 

Direção: Makoby; Pregação: Davi Silva 

Louvor: Violão e percussão (Danilo) 

 

 

“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 

Fones 3222.4700; 3241.2864 

 

 

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

