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BOLETIM DOMINICAL – 26/04/15 
  Uma panorâmica sobre  

Lamentações de Jeremias 
      Como foi dito no boletim anterior, Jeremias foi o 

profeta que profetizou o fim do reino de Judá e ao 

mesmo tempo foi uma testemunha ocular do 

cumprimento da Palavra de Deus profetizada por ele. 

     O drama do povo de Deus na época sensibilizou 

muito a esse profeta a ponto dele escrever um livro 

que é considerado um cântico fúnebre, onde é 

retratada toda a angústia de um homem piedoso pelo 

que acontecera com o povo de Deus. 

     É bom lembrar que apesar de Israel ser o povo de 

Deus não estava isento da disciplina do Senhor. O 

povo de Israel estava debaixo de uma aliança onde 

estava previsto que se o povo obedecesse à lei divina 

seria cumulado de bênçãos, mas que se 

desobedecesse receberia o impacto do juízo de Deus, 

dentre esse juízo estava a retirada do povo da terra 

de Canaã para um cativeiro que mais tarde o profeta 

Jeremias disse que seria de setenta anos. 

    A dor de Jeremias expressa em Lamentações foi 

principalmente por causa da destruição da cidade de 

Jerusalém, do templo que era o lugar onde Deus 

habitava, e por vê o povo escolhido ser levado em 

cativeiro para uma terra estrangeira. 

   Quanto ao livro de Lamentações em si, o mesmo foi 

escrito em forma de elegia, ou seja, de um cântico 

fúnebre. Foi escrito também em acróstico 

compatibilizando os versículos com as letras do 

alfabeto hebraico, a língua natural do povo judeu, que 

tem vinte e duas letras. Em algumas Bíblias isso vem 

identificado, começando cada versículo com uma 

letra hebraica, da primeira ALEFE até a última TAU. 

Observe ainda que os capítulos do livro têm vinte e 

dois versículos correspondendo cada um a uma letra 

do alfabeto hebraico. O capitulo três tem sessenta e 

seis versículos (3X22). 

      
      

    O capitulo 1 do livro de Lamentações trata da 

humilhação de Jerusalém, dos pecados do povo e 

das aflições que estavam experimentando. O 

capitulo 2 trata do cerco feito pelos caldeus, da 

fome consequente e da ruina de Jerusalém. No 

capitulo 3, o mais longo com sessenta e seis 

versículos, encontramos registrada a tristeza do 

profeta Jeremias e o convite para o povo reconhecer 

o seu pecado e a se voltar para Deus porque as 

Suas misericórdias não têm fim. No capitulo 4 é 

relatada as grandes aflições das diversas classes de 

pessoas que viviam em Jerusalém por ocasião do 

seu cerco pelos caldeus.  No último capitulo o 

profeta lamenta pelo cativeiro do povo. 

     O livro de Lamentações tem como tema: A 

miséria humana e o significado divino da destruição 

de Jerusalém, e tem como objetivo expressar em 

forma literária o grande pesar dos fiéis de Israel 

pela perda do templo e da cidade de Jerusalém. 

    Pelo menos duas grandes lições se extraem 

desse precioso livro que tem implicação para todos 

os povos, inclusive para o povo de Deus da 

atualidade, que são: o julgamento divino e 

fidelidade de Deus em cumprir a Sua palavra. Todos 

devem saber que Deus não tolera o pecado e o 

pune no devido tempo. Ninguém é isento de sua 

responsabilidade moral diante de Deus. Cedo ou 

tarde os pecados das pessoas os alcançarão neste 

mundo  e/ou na eternidade. Como Deus puniu a 

Israel pela sua infidelidade assim Deus punirá a 

todos, se não houver arrependimento. A segunda 

lição é que Deus é fiel em cumprir a Sua Palavra. 

Nada do que Deus falou e está registrado nas 

Sagradas Escrituras deixará de ter o seu fiel 

cumprimento. Sobre o assunto, a Bíblia diz no Novo 

Testamento: “Se formos infiéis, ele permanece fiel: 

não pode negar-se a si mesmo” 2 Tm 2.13. O que 

Deus falou através de Moises em Deuteronômio 

teve o seu fiel cumprimento nos dias de Jeremias. 

    Mas tem ainda outra lição que merece ser 

destacada que é a que trata da misericórdia de 

Deus. O profeta disse em Lamentações que as 

misericórdias do Senhor são a causa de não sermos 

consumidos, e que elas não têm fim, e se renovam 

cada manhã. Lm 3.22,23,   Pr. Eudes L. Cavalcanti  

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

              CALENDÁRIO DE EVENTOS (ABR/MAI) 
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 do Geisel; 
08,15,22,29/05 – Mês do Lar; 09/05 – Casamento irmã Dc. 
Josias; 10/05 – Dia das Mães; 16/05 – Encontro Homens 
3IEC/JPA; 20/05 – 3º Aniversario Programa A Voz 
Congregacional; 22 a 24/05 – Congresso DNAEC 1ª RA; 23/05 
– Culto Batismo casa Presb. Genison; 24/05 – Dia da 
Missionária; 29,30/05 – Aniversário Cong. Ernani Sátiro; 
31/05 – Sopão Rota  do Sol.  

             ANIVERSARIANTES DE MAIO 
01-Edileusa Gomes, 01-Diác. Antônio João, 01-Daniel Júnior 
e Mª Eduarda (E. Sátiro), 02-Cassienne Souza (Valentina), 02-
Asp. Diac. Marconi Cavalcanti, 03-Inácia Santos (R. do Sol), 
05-Presb. Adelson Alexandre, 06-Edilene Santana, 07-
Denílson Pereira (R. do Sol), 08-Weslanya  Kelly  (R. do Sol), 
08-Carmelita Tereza, 09-Mª do Socorro Cavalcante (R. do 
Sol), 09-Paulo Sérgio Brasil, 09-Ariane Santana (Valentina), 
09-Miriam Joaquim, 10-Lucas Silva (Valentina), 11-Diác. 
Joaquim de Meireles, 11-Lucas Silva (Valentina), 12- Kauane 
Ribeiro (E. Sátiro), 13-Celizia Ferrer, 14-Josefa Maria 
(Valentina), 16-Anderson Amaral (Valentina), 18-Jean Carlos 
(Valentina), 19-Rebeca Raquel (Valentina), 19-Adriana Félix 
(esp. Pr. Samuel), 21-Mª Luiza (filha/Wirlline), 21-Mª das 
Graças (Valentina), 24-Daniely Bezerra (E. Sátiro), 25-Mª da 
Penha Martins (J. Américo), 25-Júlia Mendonça (Valentina), 
27-Og Ludwing, 27-Mª da Penha (Valentina), 27-Ingrid 
Victória (E. Sátiro), 28-Nayra França, 28-Diác. Demétryo 
Albuquerque, 28-Severino Higino (Valentina), 29-Sara Lavine 
(Valentina), 29-Hellen Nogueira (Valentina), e 31-Graça 
Alcântara.                   PARABÉNS ANIVERSARIANTES!  
 
 
 
 
 
 
ATENÇÃO: ÚLTIMO PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL 

NA CRUZ DAS ARMAS FM, PRÓXIMA QUARTA, 20h às 21h. 

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  

 

“As misericórdias do Senhor são a causa de não 

sermos consumidos, porque as suas 

misericórdias não têm fim; Novas são cada 

manhã; grande é a tua fidelidade” Lm 3.22,23  



 

 

      ESCALA DE OBREIROS (MAIO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

03 – Pr. Eudes; 10 – Pr. Walter;  
17 – Dc. Josias; 24 – Pr. Eudes   

CULTO DEVOCIONAL 
03 – Isabel Cristina; 10 – Davi Silva;  
17 – Maria Eliane; 24 – Bruna Carla   

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

06 -  Miss. Liliane; 13 – Pr. Samuel;  
20 – Pr. Jedaías; 27 – Marlene Soares  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Bosco (06,20); Meireles (13,27)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
03 – Pr. Walter; 10 – Pr. Samuel;  
17 – Pb. Silas; 24 – Pb. Enoaldo   

 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
03 – Pb. Emanuel; 10 – Pr. Jedaías;  
17 – Dc. Marcone; 24 – Pr. Walter   
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
03 – Pr. Jedaías; 10 – Dc. Josias;  

17 – Pb. Saul; 24 – Davi Silva   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

03 – Pr. Samuel; 10 – Pb. Emanuel;  
17 – Pr. Samuel; 24 – Pr. Jedaías   

             ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
05 – Pr. Eudes; 12 – Pr. Samuel;  
19 – Pr. Jedaías; 26 – Davi Silva 

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Samuel Monteiro (05,19);  Davi Silva (12,26)  

PROGRAMA RADIO CPAD FM 
02 – Pr. Walter; 09 – Pb. Enoaldo; 

 16 –Davi Silva; 23 – Miss. Liliane; 30 – Dc. Josias 
CASA DE ACOLHIDA 

09 – Dc Josias; 23 – Pr. Samuel 
ESCALA DE DIACONOS 

Hoje à noite: Murilo/Marconi; Ter – Marçal 
   

 
 

  

       Tratando a questão do pecado   
      Deus como criador e sustentador de todas as 
coisas tem o direito sobre as suas criaturas. Direito 
de criação sobre o povo em geral e direito de 
criação e de redenção sobre aqueles que creem de 
coração no Seu Filho Jesus Cristo. 
      Por causa de Sua perfeição absoluta, de sua 
santidade, Deus ordenou um código de ética para 
ser seguido pelo ser humano. A transgressão de 
qualquer dispositivo desse código constitui-se 
pecado aos olhos de Deus, sendo, portanto, pecado 
qualquer falta de conformidade para com a lei de 
Deus ou a transgressão dessa lei. E o salário do 
pecado, em qualquer de suas manifestações, é a 
morte, que tem três dimensões: espiritual (a 
separação do homem de Deus); física (a separação 
da parte material da parte espiritual do homem), e 
eterna (a eterna separação do homem de Deus). 
     O pecado é algo gravíssimo aos olhos de Deus, 
que para libertar o homem da condenação que o 
mesmo acarreta Ele enviou o seu Filho ao mundo, 
em forma humana, para oferecer a sua vida em 
sacrifício pelos pecados dos homens. A Bíblia diz 
que Cristo padeceu pelos nossos pecados e 
ressuscitou para a nossa justificação. (Rm 4.25). O 
homem que reconhece que é pecador aos olhos de 
Deus e aceita a provisão divina através do Senhor 
Jesus Cristo tem os seus pecados perdoados e fica 
livre da condenação eterna. 
     Uma vez convertido a Cristo, o homem continua 
sendo pecador, só que um pecador remido, livre da 
condenação eterna. Os possíveis pecados dos 
crentes são tratados neste mundo e não na 
eternidade como os dos descrentes, estes, às 
vezes, sofrem neste mundo pelos seus pecados.  
     Assim sendo, os crentes não devem guardar 
pecado no coração e sim confessá-los a Cristo e 
abandoná-los, pois aquele que encobre as suas 
transgressões nunca prosperará, mas quem as 
confessa e deixa alcançará misericórdia (Pv 28.13).  
                    Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
     

 
              

ANIVERSÁRIO DO EBENÉZER: neste domingo 

estamos comemorando o décimo primeiro ano de 

organização do nosso Conjunto Ebenézer. Teremos 

dois cultos, sendo um pela manhã e o outro a noite. O 

tema escolhido pela direção do Ebenézer para essa 

festividade é: “Ao nome do Senhor Jesus cantarei 

louvores”, baseado no Salmo 7.14. Pregará pela 

manhã a Miss. Aurília e a noite a Miss. Josélia.  

1º de MAIO – MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: no dia 1º 

de maio, feriado nacional,  iremos realizar a segunda 

manhã de jejum e oração deste ano. Logo após a 

entrega do jejum, haverá um almoço para os 

participantes. Esse almoço é uma cortesia da Igreja,  

MÊS DO LAR: no mês de maio teremos, nas sextas-

feiras, eventos especiais enfocando o lar cristão. Nos 

próximos boletins iremos informar tema, lema, 

preletores, etc. A responsabilidade da direção dos 

cultos será diluída entre os departamentos da Igreja 

(mulheres, homens, jovens/adolescentes e crianças), 

sob a coordenação geral do DAUC. 

ENCONTRO HOMENS 3IEC/JPA (16/05): vem aí o 

primeiro encontro dos homens do ministério de nossa 

Igreja (templo sede e congregações). O Conjunto 

Renovação da 1ª IEC/JPA estará conosco louvando 

ao Senhor. O pregador será o Pastor Alcemir Dantas 

um dos pastores da 1ª IEC/JPA. Depois do culto 

teremos um momento social para os participantes. 

SORTEIO CELULAR: hoje, logo após o culto da noite, 

iremos sortear o  celular smarthfone SAMSUNG que 

há algum tempo as cartelas vem sendo vendidas. 

Aproveite comprando a cartela que custa R$ 5,00 

cada, para participar do sorteio.  

NASCIMENTO: nasceu na terça-feira passada o 

primeiro filho do casal Nayra e Ewerton, que se 

chamou de Nathan. Os avós Presb. Evandro José e  

Wanderlange estão exultante pela chegada do 

primeiro netinho. Parabéns aos pais bem como ao 

ilustre casal Presb. Evandro e Wanderlange. 

CASAMENTO: casaram-se ontem os irmãos Luciano e 

Edneide. A cerimônia foi realizada pelo pastor da 

Igreja. Parabenizamos aos nubentes e lhes 

desejamos muitas felicidades. 

MUDANÇA DE EMISSORA VOZ CONGREGACIONAL: o 

programa a Voz Congregacional desde ontem está no 

ar através da emissora CPAD FM, aos sábados, no 

horário das 12h as 12.50h (manhã). Prestigiem! 

 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  2 Tm 4.2 

   A VOZ CONGREGACIONAL  

RÁDIO CPAD FM – 64.1 

SÁBADO – 12h às 12.50h           

www.radiocpadfm.com.br 
 

 

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

