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BOLETIM DOMINICAL – 05/04/15 
      Uma panorâmica sobre os livros 

proféticos 
      Três categorias de pessoas tiveram papel 

preponderante na sociedade israelita do passado: o 

rei, o sacerdote e o profeta. Todas essas categorias 

tinham os seus dignitários ungidos para o exercício do 

seu ministério.  O rei, o ungido do Senhor, era alçado 

para governar a vida politica do povo de Deus. O 

sacerdote era ungido para o exercício do seu oficio 

dentro do santuário, e o profeta era ungido para falar 

a nação em nome do Senhor, em tempo de crises. Os 

profetas escritores, objeto desta panorâmica, 

atuaram no meio do povo de Deus, tanto no reino do 

Norte (Israel) como no reino do Sul (Judá),  bem como 

durante e depois do  cativeiro babilônico. 

     Os profetas eram conhecidos como videntes 

porque desvendavam o futuro  para o povo de Deus; 

porta voz especial de Deus porque representavam 

Deus diante dos homens, manifestando-lhes a Sua 

vontade;  e Professor da lei e da justiça porque 

atuavam na área do ensino da lei, quando o 

ministério levítico se deteriorava.   

      Ainda os profetas, por sua vez, eram divididos em 

dois grupos, a saber: os profetas da palavra 

chamados também de profetas não escritores, e os 

profetas da escrita ou profetas escritores que foram 

usados por Deus para escrever os livros constantes do 

Cânon Sagrado, a saber, por ordem como se encontra 

na Bíblia Sagrada: Isaías, Jeremias, Lamentações de 

Jeremias, Ezequiel, Daniel – profetas maiores; Oséias, 

Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, 

Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias – 

Profetas Menores. As designações profeta maior e 

profeta menor  tem haver com o volume do livro e 

não com a qualidade da vida do profeta. 

    Ainda esses profetas atuaram em três épocas 

distintas do povo de Deus, senão vejamos: 

      
 

Jonas, Amós e Oséias – Reino de Israel; Obadias, 

Joel, Isaías, Miquéias, Naum, Jeremias e  Sofonias  

– Reino de Judá;  Habacuque, Ezequiel e Daniel – 

Cativeiro Babilônico;  e Ageu, Zacarias e Malaquias 

– após o Cativeiro Babilônico.     

       Em relação aos profetas não escritores dois se 

destacaram na história do povo Deus: Elias, o tisbita 

e Eliseu, seu sucessor. Elias além de combater o 

culto a Baal realizou sete milagres, e Eliseu 

quatorze, porque nele havia a porção dobrada do 

Espirito Santo, conforme seu pedido ao Senhor. 

“Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-

me o que queres que eu te faça, antes que seja 

tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja sobre 

mim dobrada porção de teu espírito” 2 Rs 2.9. 

    Quanto aos temas tratados pelos profetas do 

Senhor, especialmente os profetas escritores, 

temos os temas éticos e os temas escatológicos. 

Quanto aos temas éticos, os profetas bíblicos  

falavam sobre: a) A condenação da idolatria, da 

imoralidade e da injustiça social seguido do 

chamado ao arrependimento; b) Falavam ainda 

sobre o caráter de Deus ao exigir justiça e 

misericórdia e ao prometer o julgamento sobre o 

impenitente; c) Falaram também sobre a religião 

verdadeira como ligada ao coração e não ao 

formalismo religioso.  Quanto aos temas 

escatológicos,  os profetas antigos falavam sobre: 

a) A vinda do Senhor e o seu impacto na vida do 

povo de Israel e das nações; b) O caráter e vinda do 

Messias no julgamento, salvação e glória; c) 

Falavam ainda sobre a vinda da era messiânica e 

suas bênçãos sobre Israel e o mundo; d) e, por fim, 

falaram sobre a preservação do remanescentes fiel 

de Israel. 

     Ainda fazendo referência aos profetas da 

palavra, a maioria compunha-se de homens, mas 

temos algumas mulheres usadas por Deus no 

ministério profético como, por exemplo: Miriã, irmã 

de Moisés, Débora na época dos juízes, e a profetiza 

Hulda, e como reminiscente desse período temos 

Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, mencionada 

no evangelho de Lucas, que teve o privilégio de ver 

o Senhor Jesus quando era uma criança.              

                    Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

          CALENDÁRIO DE EVENTOS (ABR/MAI) 
03 a 05/04 – Congresso DEMEC (João Pessoa); 25/04 

– Casamento Luciano; 26/04 – Aniversário Conj. 

Ebenézer; 26/04 – Sopão Rota do Sol. 01/05 – Dia do 

Jovem Congregacional; 01/05 – Manhã Jejum e 

Oração; 02/05 – Culto Evangelístico Praça Geisel; 

07,14,21,28/05 – Mês do Lar; 09/05 – Encontro 

Homens 3IEC/JPA; 10/05 – Dia das Mães; 20/05 – 3º 

Aniversario Programa A Voz Congregacional; 22 a 

24/05 – Congresso DNAEC 1ª RA; 24/05 – Dia da 

Missionária; 29,30/05 – Aniversário Cong. Ernani 

Sátiro; 31/05 – Sopão Rota  do Sol.             
             

            ANIVERSARIANTES DE ABRIL 
03-Josafá Porfírio, 05-Valdenise Tavares (Nil), 06-
Cristiane Ferreira (E. Sátiro) 07-Ione Gomes, 08-
Zenaide Ferreira, 08-Mizael Meireles  Neto/Adeilda), 
08-Tânia Mª (Valentina), 09-Joseline de Aquino, 09-
Warley Lamartine, 10-Mª José Costa, 10-Yuri 
Medeiros (R. do Sol), 11-Rhamayranna Silva 
(Valentina), 11-Marcos Gonçalves (Valentina), 15-Ana 
Valéria, 15-Vera Lúcia, 15-Romeu Nunes, 16-Mª das 
Graças (Gal), 16-Josenildo de Holanda (R. do Sol), 16- 
Jhenyffer Belmont (filha Gentil), 17-Jonas David, 18-
Ana Cláudia Sousa, 19-Amanda Santana (Valentina), 
19-Jucyfranci Maria (E. Sátiro), 21-Hercília Santos (R. 
do Sol), 22-José Francisco, 23-João Neto, 23-Regina 
Celly (Valentina), 23-Mônica (Valentina), 23-Sérgio 
Pontes (E. Sátiro), 25-Iza Mª, 25-Uziel Ferreira (E. 
Sátiro), 26-Paulo Kauan (Valentina), 26-Mª Eliete 
(Valentina), 26-Larissa Lopes, 26-Mariana Batista 
(filha/Larissa), 26-Massius Lopes, 30-Edson Gabriel 
(filho/TEI) e 30-Diác. David Barcelos. 

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 o anjo disse às mulheres: Não temais vós; 

pois eu sei que buscais a Jesus, que foi 

crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu, 

como ele disse. Vinde, vede o lugar onde jazia” 

                       Mt 28.5,6 
 



 

 

    
                   ESCALA DE OBREIROS (ABRIL) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
05 – Pr. Eudes; 12 – SEMI; 19 – Iza Maria; 26 - Pr. Eudes   

CULTO DEVOCIONAL 
12 – SEMI; 19 – Stefanie; 26 – Isabel Cristina   

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

08 – Pr. Jedaías; 15 – Liliane; 22 -  Marlene; 29 - Liliane  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (15,29); Meireles (08,22)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

05 – Pr. Walter; 12 – Pr. Jedaías;  
19 – Liliane; 26 - Pb. Enoaldo   

 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
05 – Pr. Jedaías; 12 – Pr. Walter  
19 – Pb. Emanuel; 26 - Pb. Silas   
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

05 – Dc. Josias; 12 – Pb. Emanuel   
19 – Pr. Jedaías; 26 - Pb. Saul     

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
05 – Pr. Samuel; 12 – Davi Silva   

19 – Pb. Carlos Alberto; 26 – Pr. Jedaías     
             ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

07 – Pr. Eudes; 14 – Pr. Samuel;  
21 – Pr. Jedaías; 28 - Liliane 

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Samuel Monteiro (07,21);  Davi Silva (14,28)  

PROGRAMA RADIO 
08 – Pb. Enoaldo; 15 – Pr. Liliane;  
22 – Davi Silva; 29 – Pb. Emanuel 

CASA DE ACOLHIDA 
11 - Pr. Samuel; 25 – Dc. Josias 

ESCALA DE DIACONOS 
Hoje à noite: Marçal/Murilo; Ter – Davi 

 
   

 
 

  

             A Ressurreição de Cristo  
   De acordo com o programa redentor, o Filho de 

Deus, nosso Senhor Jesus Cristo foi levado à cruz do 

Calvário para realizar um sacrifício pelos pecados 

dos homens. Através de sua morte, Jesus pagou o 

preço de nossa eterna redenção (1 Pe 1.18-20).  

   Segundo os Evangelhos, logo após a sua morte, 

Jesus foi sepultado num sepulcro de propriedade de 

um de seus discípulos, José de Arimatéia, membro 

do Sinédrio judaico, mas que não concordara com a 

condenação de Jesus pelo mesmo. O sepulcro foi 

fechado com uma grande pedra e lacrado por 

ordem das autoridades romanas, mas isso não 

impediu a ressurreição do Senhor. 

     Os quatro evangelhos são unânimes em relatar o 

fato da ressurreição de Jesus (Mt 28.1-10; Mc 16.1-

8; Lc 24.1-12; Jo 20.1-10).  

  Como provas evidentes da ressurreição de Cristo, 

a Bíblia apresenta: a) o túmulo vazio; b) o 

testemunho dos anjos que presenciaram o 

acontecimento; c) as aparições de Jesus ressurreto 

(a mais contundente) as testemunhas previamente 

escolhidas por Deus; d) O testemunho dos 

escritores do Novo Testamento. Em relação às 

aparições de Jesus, Lucas em Atos diz: “Fiz o 

primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto 

Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que 

foi levado para cima, depois de haver dado 

mandamento, pelo Espírito Santo, aos apóstolos 

que escolhera; aos quais também, depois de haver 

padecido, se apresentou vivo, com muitas provas 

infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de quarenta 

dias, e lhes falando das coisas concernentes ao 

reino de Deus”. At 1.1-3. O apóstolo Paulo 

apresenta uma parte da relação das testemunhas 

da ressurreição de Jesus (1 Co 15.3-7).  

     As autoridades religiosas de Israel, apavoradas 

pela repercussão que o assunto estava tendo, 

subornaram os guardas que foram destinados para 

guardar o sepulcro de Jesus, para que dissessem 

que os discípulos roubaram o seu corpo enquanto 

eles dormiam, esse é o dito entre os israelitas 

incrédulos. 

    Cristo morreu e ressuscitou, esse é o cerne da 

mensagem do Evangelho. Glorifiquemos a Deus por 

isso.                 Pastor Eudes L. Cavalcanti 

 

CULTOS DA RESSURREIÇÃO: No dia de hoje iremos 

comemorar em dois cultos, manhã e noite, a 

ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto pela 

manhã como a noite a ênfase da pregação e dos 

hinos será sobre esse que é, depois da morte de 

Jesus, o fato bíblico mais importante da história da 

redenção. Assim sendo, convidamos a todos os 

irmãos a subirem a casa do Senhor para essa 

grandiosa celebração. 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite, em culto solene, 

iremos celebrar a Ceia do Senhor, conforme ordem 

expressa dada por Jesus a sua Igreja: “Fazei isto em 

memoria de mim”. A Ceia é o símbolo memorial da 

morte redentora de Jesus na cruz do Calvário. 

Portanto, subamos a casa do Senhor com um 

coração agradecido para essa celebração. 

SEMANA DE ORAÇÃO (06 a 10): de amanhã até 

sexta-feira teremos a nossa abençoada e 

abençoadora semana de oração. Dirigirão os cultos, e 

pregarão nos mesmos os irmãos: Seg – Pb. Valdenor 

(Dirigente), Marlene Soares (Preletora); Ter – Pr. 

Eudes (Dirigente), Pr. Eudes (Preletor); Qua – Adeilda 

Meireles  (Dirigente), Pr. Jedaías (Preletor); Qui – Pr. 

Jedaías (Dirigente), Liliane (preletora); Sex – Pr. 

Samuel (Dirigente),  Davi Silva (Preletor). A exceção 

da terça-feira, a preleção terá a duração de, no 

máximo, vinte minutos. Lembramos aos irmãos que 

na quarta-feira o culto da semana de oração será 

realizado à tarde (15h às 17h), por ocasião do culto 

do Circulo de Oração.  

APROVAÇÃO SELEÇÃO MESTRADO: a nossa irmã 

Laércia Diniz foi aprovada na recente seleção do 

Mestrado em Educação Ambiental, promovido pela 

UEPB. Parabenizamos a Laércia e pedimos a Deus 

que abençoe os seus estudos de pós-graduação. 

CASA DE ACOLHIDA: de dois em dois meses a nossa 

Igreja fornece a Casa de Acolhida quarenta kits de 

higiene pessoal (escova de dente, pasta de dente, 

sabonete e uma barra de sabão pequena). Pedimos a 

colaboração dos irmãos para a composição dessas 

cestas. Procure o irmão Bruno e dê a sua colaboração 

que pode ser dos itens da cesta ou em dinheiro. 

“Quem dá aos pobres empresta a Deus” (Pv). 

SORTEIO CELULAR: adquira com os jovens o cupom 

para participar do sorteio do celular smarthfone 

SAMSUNG. Cada cartela custa R$ 5,00. Colabore! 

 

 

 

“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/

