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BOLETIM DOMINICAL – 01/03/15 
Uma panorâmica sobre Jó 

       O livro de Jó é o primeiro dos cinco livros chamados 

Livros Poéticos (Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e 

Cantares).  Por sua vez os Livros Poéticos dividem-se em 

livros de sabedoria (Jó, Provérbios e Eclesiastes) e livros 

hínicos (Salmos e Cantares). Os três primeiros tem 

objetivo didático, ou seja,  promover o ensino visando 

um viver ético por parte do crente segundo a Palavra de 

Deus. Os outros dois tem o objetivo de ser utilizado 

como hinário para o povo de Deus, na época Israel. 

     Tudo indica que o livro de Jó conta uma história que 

ocorreu no período patriarcal, pois nele não se fala 

sobre o templo, tanto o móvel como o fixo, sobre a lei 

mosaica, nem sobre o sacerdócio arônico nem 

tampouco sobre  a nação de Israel (tribos, cidades, etc), 

e onde o próprio pai de família era o sacerdote do lar . É 

por isso que na Bíblia por Ordem Cronológica esse livro 

está inserido entre os capítulos 11 e 12 de Gênesis. 

     O livro em apreço começa falando sobre o seu 

personagem principal e o identifica como um homem 

íntegro e temente a Deus, com uma família bem 

estruturada e possuidor de muitos bens, sendo 

considerado pelo escritor do livro como o maior do 

oriente antigo. Depois o livro fala sobre uma cena 

acontecida no Céu onde os personagens principais são 

Deus e o Diabo. Em seguida o livro fala sobre a 

desventura de Jó, que por instigação do Diabo tem os 

seus bens roubados por tribos guerreira que viviam de 

pilhagens. Continuando o relato das desventuras de Jó, 

o livro informa da perda de uma só vez dos seus dez 

filhos (o teto da casa onde estavam se confraternizando 

caiu e todos morreram soterrados). Quando perdeu a 

sua família e os seus bens Jó adorou a Deus dizendo: “... 

Nu sai do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá; o 

Senhor o deu, e o Senhor o tomou; bendito seja o nome 

do Senhor” Jó 1.21. 

      Ainda para aumentar as desventuras de Jó, em seu 

segundo capitulo, o livro fala que Jó foi acometido de 

uma doença maligna que tomou conta de todo o seu  

  

  

corpo, desde o alto da cabeça até a planta dos pés.  

      Três amigos de Jó souberam de suas desventuras e 

vieram se condoer com ele (Elifaz, Bildade e Zofar) e 

mais tarde ajuntou-se outro (Eliú). 

      A partir do capítulo três até ao capitulo 41 o livro 

mostra os discursos proferidos por esses personagens, 

terminando com o discurso de Deus respondendo as 

inquietações e dúvidas de Jó.   Os discursos começam 

com o de Jó se lamentando pelo drama que estava 

passando. Os amigos de Jó o acusavam de pecado e 

Jó se defendia dizendo que não tinha cometido 

pecado. Na época a teologia predominante era a da 

causa-efeito, ou seja, se a pessoa prosperava era 

porque estava bem com Deus e se tivera perda e 

estava passando por sofrimento a causa desses males 

era necessariamente consequência do pecado 

cometido. 

     Esse debate só ganha outra conotação quando o 

mais jovem dos quatro amigos de Jó, Eliú, discursa 

sobre o plano de Deus para a vida dos seres humanos, 

incompreensível ao homem, mas com uma finalidade 

benéfica, mesmo nas perdas e no sofrimento físico. A 

teologia de Eliú, que era a correta, teve mais tarde, a 

confirmação do apóstolo Paulo, que disse: “E sabemos 

que todas as coisas contribuem juntamente para o 

bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são 

chamados por seu decreto” Rm 8.28. 

     Depois do discurso de Eliú, que não foi refutado por 

Jó, discursa o Deus dos Céus revelando a sua 

soberania e o seu propósito. Nas humildes palavras de 

Jó depois do discurso de Deus, podemos perceber que 

todo aquele drama teve uma finalidade benéfica para 

aquele homem, que foi o seu aprofundamento 

espiritual. “Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os 

meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me 

arrependo no pó e na cinza” Jó 42.5,6. 

     O livro termina com Deus restaurando a sorte de Jó, 

restituindo em dobro os bens perdido, a sua saúde, e 

dando-lhe novamente dez filhos. Não sabemos que se 

esses filhos foram com a mesma mulher que 

desesperada tinha dito ao seu marido que 

amaldiçoasse a Deus e se suicidasse ou se foi com 

outra mulher. Também encontramos no livro Jó orando 

e intercedendo pelos seus três amigos segundo uma 

ordem divina, porque eles não falaram o que era 

correto em relação a Deus.                        

                      Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

             CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR/ABR) 
07/03 – Torneio Esportivo; 08/03 – Dia Internacional da 

Mulher; 14/03 – Jantar de Casais; 15/03 – Conferência 

Missionária Infantil; -----/03 – ENCRI (Valentina); 21/03 – 

Aniversário Auxiliadora; 21/03 – Dia D – Intercâmbio 

Distrital Jovens; 27/03 – Casamento de Luciano; 24 a 28/03 

– Concílio Regional da ALIANÇA (Mossoró/RN); 28/03 – 

Programação de Louvor (DLOV); 29/03 – Sopão. 03/04 – 

Manhã de Jejum e Oração; 04/04 – Aniversário Quinze 

Anos; 03 a 05/04 – Congresso DEMEC (João Pessoa); 

26/04 – Aniversário Conjunto Ebenézer; 26/04 – Sopão 

Rota do Sol.    ANIVERSARIANTES DE MARÇO  
01-Danilo Wanderley, 01-José Teles (Valentina), 01-Vitor 

Hugo (Valentina), 01- Marizete Florêncio, 03-Nathália 

Késsia, 03-Ana Beatriz (Valentina), 03-Matheus da Silva 

(novo convertido), 04-Ederaldo José (E. Sátiro), 04-Amanda 

Saionara, 05-Karoline da Costa (R. do Sol), 05-João Pedro 

(neto Josefa Porfírio), 5- Mª Nazaré de Sousa, 06- Drielly 

Marinho (Valentina), 06-Dayenne Marinho (Valentina), 06-

Edilene Mª de Santana (Valentina), 07-Isa Nery, 07-Pb. José 

Diniz, 08-Luma Gabriele, 09-Vanda L. Cavalcanti (E. 

Sátiro), 09 Darlene Monteiro, 09-Marcos Victor, 09-Joyce 

Cristina (neta Fátima Rodrigues), 09-Gabriela Fabião (esp. 

de Hugo-Ingá/Pb), 10-Normandelha de Souza (R. do Sol), 

10-Pb. Emanuel Felinto, 12-Beatriz Porfírio (neta Josefa 

Porfírio), 13- Josilane Alves (R. do Sol), 13-Mariana de Jesus 

(Valentina), 15-Marluce Gomes, 15-Lígia Keila, 17-

Armando Diniz (R. do Sol), 17-Mª Amélia Barbosa (R. do 

Sol), 18-Dorian Kelly, 19-Tiago Antônio, 20-Aneilde 

Silvestre, 20-Miss. Liliane Líger, 20-Presb. Silas Luiz (R. do 

Sol), 20-Diác. Francisco de Assis (J. Américo), 20-Mª 

Walkiria, 21-Levi Ancelmo, 21-João Victor (R. do Sol), 22-

Jean Alyson (Valentina), 22-Crislaine Ferreira (E. Sátiro), 23- 

Rosilene da Silva, 23-Brenda (Valentina), 27-Lúcia Diniz, 

27-Pedro Henrique (neto de Célia), 27-Jonatas Lima 

(filho/Jedaías), 28-Sandro Rikelce e 29-Renata Araújo. 

 

 

 

             
 

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  

 

“Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus 

pensamentos pode ser impedido” Jó 42.2 

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


 

 

    
               ESCALA DE OBREIROS (MARÇO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
01 – Pr. Eudes; 08 – DAUC; 15 – Pr. Walter;  

22 – Marlene Soares; 29 – Pr. Eudes   
CULTO DEVOCIONAL 

01 – Bruna; 08 – Keyla Anny; 15 – Davi Silva;  
22 – André Fragoso; 29 – José Bruno   

MOCIDADE (SÁB) 
 Responsabilidade Pr. Jedaías 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

04 – Miss. Liliane; 11 – Pr. Samuel;   
18 – Pr. Jedaías; 25 - Marlene Soares  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Bosco (04,18); Meireles (11,25)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
01 – Pr. Walter; 08 – Pr. Jedaías; 15 – Sem. Dc. Josias;  

22 – Pr. André; 29 – Presb. Enoaldo   
 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

01 – Pr. André; 08 – Pb. Emanuel; 15 – Pr. Jedaías;  
22 – Presb. Silas; 29 – Pr. Pr. Walter   

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
01 – Pr. Jedaías; 08 – Presb. Saul; 15 – Pr. André;  

22 – Davi Silva; 29 – Presb. Emanuel   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

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

             ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
03 – Pr. Eudes; 10 – Pr. Samuel; 17 – Miss. Liliane;  

24 – Pr. Eudes; 31 – Pr. Jedaías 
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Pr. Jedaías (03); Samuel Medeiros (10,24); 

 Davi Silva (17,31)  
PROGRAMA RADIO 

04 – Pr. Samuel; 11 – Pr. Jedaías;  
18 – Miss. Liliane; 25 – Davi Silva 

CASA DE ACOLHIDA 
07 - Pr. Eudes; 21 – Pr. Samuel                

                                

 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite, em culto solene, 
iremos celebrar a Ceia do Senhor. Lembramos aos irmãos 
que a Ceia (a Eucaristia) é o grande símbolo memorial da 
morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do 
Calvário. O Senhor Jesus ordenou que a sua Igreja fizesse, 
periodicamente, essa celebração. “Fazei isto para memória 
de mim” Assim sendo, subamos a casa do Senhor com um 
coração agradecido e participemos dessa grande 
celebração com alegria de coração. 
SEMANA DE ORAÇÃO (02 à 06/03): de amanhã até sexta-
feira teremos a nossa abençoada e abençoadora Semana 
de Oração. A exceção da quarta-feira, cujo culto é realizado 
à tarde, todos os outros serão realizados a noite (19.30h às 
21h). A exceção da terça-feira os outros cultos serão 
realizados na área coberta, exceto se estiver chovendo. A 
reflexão bíblica de quinze a vinte minutos fica sob a 
responsabilidade do dirigente do culto, podendo ele fazer 
isto ou convidar alguém da Igreja para tanto. Os dirigentes 
dos cultos serão: Seg – Pr. Samuel; Ter – Pr. Eudes; Qua – 
Pr. Jedaías; Qui – Adriana; Sex – Pb. Diniz. “Orando em 
todo o tempo com toda oração e súplica  no Espirito...”. 
CD PRESB. SAUL: O Presb. Saul Bezerra produziu, pela 
graça divina, o seu primeiro CD com músicas  evangélicas,  
intitulado “Excelência de Deus”, sendo todas as 
composições de sua autoria bem como o arranjo musical. 
Esse CD foi produzido visando angariar  recursos a fim de 
aquisição de um terreno para a construção de um santuário 
no Ernani Sátiro. O valor de cada CD é R$ 15,00. 
CURSO SENAC-PB: A irmã aparecida, mãe dos jovens 
Victor e Natália, que trabalha no SENAC-PB informa que 
essa instituição abriu diversos cursos que tem finalidade 
profissionalizante. As informações sobre os cursos, 
inclusive alguns gratuitos, poderão ser encontradas no site 
www.pb.senac.br .  
DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08/03): no próximo 
domingo, no culto da noite, teremos uma programação 
especial em nossa Igreja em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher.  
JANTAR DE CASAIS: no segundo sábado de março, dia 
14/03, à noite, haverá o primeiro jantar de casais deste ano 
promovido pela nossa Igreja. Esse Encontro visa, além de 
um momento de confraternização envolvendo os 
participantes, o compartilhamento da mensagem do 
Evangelho com aqueles casais que ainda não professam a 
fé em Cristo e que serão convidados para o evento.  
SORTEIO CELULAR: adquira com os jovens o cupom para 
participar do sorteio do celular smarth fone SAMSUNG. 

A SERIEDADE DO CULTO DIVINO 

       O culto que oferecemos ao Senhor seja de que natureza 
for (oração, estudo bíblico, ou o culto vespertino no domingo 
à noite), é o momento de maior grandeza na vida de uma 
Igreja evangélica. É o momento em que ela se reúne para 
oferecer a Deus o culto que Lhe é devido. Todo o crente 
genuíno tem consciência de que deve se preparar 
adequadamente para esse momento de adoração a Deus. Os 
irmãos sabem que devem chegar cedo, antes da instalação 
do culto, que devem se comportar reverentemente (conversar 
com o vizinho só o necessário, não usar celular, tablete, etc), 
participar ativamente dos momentos de louvor, trazer a sua 
oferta de gratidão a Deus, ouvir com atenção a leitura e 
exposição da Palavra de Deus.  
       Infelizmente temos constatado que diversos irmãos que 
estão subindo a casa do Senhor para o culto divino não estão 
participando efetivamente do mesmo. Uns se alojam na 
cantina, outros ficam na frente da Igreja, outros se assentam 
na calçada e ainda outros ficam no galpão. Uns estão usando 
os celulares enquanto o culto se desenvolve. O fato é que 
essas atitudes se constituem em um profundo desrespeito a 
presença do Senhor no meio da Igreja quando ela se reúne 
para adorar a Deus. O Senhor da Igreja prometeu se fazer 
presente quando ela se reunisse para adoração. “Porque 
onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou 
eu no meio deles” Mt 18.20. Na duríssima mensagem que 
Deus mandou contra a casa do sacerdote Eli nos tempos de 
Samuel, o Senhor disse que aqueles que O desprezassem 
seriam envilecidos, ou seja, envilecer significa: esquecidos, 
tornar-se vil, degradar-se, humilhado, etc (leia 1 Sm 2.30). É 
preciso que tenhamos temor no coração porque estamos nos 
relacionando com o Deus vivo e verdadeiro e que não tolera 
desrespeito a Sua pessoa. Lembremo-nos de que o Senhor 
Jesus, Deus, quando entrou no templo de Jerusalém e viu o 
lugar sagrado sendo profanado pela atitude daqueles que 
subiram para o templo com outra motivação, que não era 
adorar a Deus. Lembrem-se de que Ele, irado, derrubou as 
mesas dos cambiadores, expulsou os animais do átrio do 
santuário e talvez tenha até dado chibatadas em alguns. O 
Senhor disse que a sua casa era uma casa de oração e não 
um lugar qualquer. O autor sacro ao interpretar a atitude do 
Senhor Jesus, citou um dos textos sagrados que diz “O zelo 
da tua casa me devorará”. Queridos irmãos sejamos mais 
cuidadosos com a questão cultual para não sofrermos as 
consequências que a Palavra de Deus prever para quem não 
leva as coisas de Deus a sério.  

                                            Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
 
 
 

 

“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.pb.senac.br/
http://www.cruzdas/

