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BOLETIM DOMINICAL – 11/01/15 

Uma panorâmica sobre 1º Reis 
      O livro de 1º Reis começa informando sobre a velhice 
de Davi e a pretensão de Adonias, filho de Davi, em ocupar 
o trono de Israel em lugar de seu pai que estava à beira da 
morte. Graças à providência divina, o reino de Israel foi 
entregue a Salomão, conforme promessa de Davi a Bate-
Seba no leito de morte. Salomão foi ungido rei por 
Zadoque o sacerdote, que estava acompanhado pelo 
profeta Natâ, segundo a ordem expressa de Davi. 
      Salomão começa o seu reinado sob a benção do Deus 
Todo-Poderoso. Logo no início ao constatar a grande 
responsabilidade que tinha diante de Deus, humildemente 
o rei pede a Deus sabedoria para governar o Seu povo. 
Deus graciosamente responde a oração de Salomão e lhe 
dá sabedoria e riquezas sem par, sendo Salomão 
considerado um dos reis mais sábios que já existiu. 
Segundo o texto de 1 Rs 4.29-34, Salomão produziu três 
mil provérbios, mil e cinco cânticos, sendo o mais famoso 
o de Cantares. Dissertou também sobre os reinos animal e  
vegetal. A sua fama como homem sábio voou pelo mundo 
de então a ponto de potentados estrangeiros irem a 
Jerusalém para ouvir a sua sabedoria. Salomão teve o 
privilégio de duas vezes ter visões de Deus (1 Rs 3.5; 9.2), 
numa delas Deus disse: “Pede o que quiseres que te dê”. 
        Conforme tinha sido determinado por Davi, seu pai, 
Salomão começa e conclui a construção do templo em 
Jerusalém, conhecido como o templo de Salomão. Quando 
da inauguração daquele santuário, após orar a Deus, a 
glória divina encheu aquela casa. 
       Apesar dessa glória magnificente dispensada por Deus 
aquele homem, ele fraquejou numa área que Deus já tinha 
alertado através de Moisés quando falava sobre os 
privilégios e as responsabilidade do futuro rei de Israel (Dt 
17.14-20). As muitas mulheres estrangeiras de Salomão 
(Ele teve mil, sendo setecentas princesas e trezentas 
concubinas) lhe perverteram o coração, fazendo com que 
ele se dobrasse diante de seus deuses, fazendo Salomão  
      

infringir o primeiro e o segundo mandamentos da Lei 
Divina. Por causa desse pecado Deus resolveu rasgar 
o reino de Israel em dois, o que aconteceu na época de 
Roboão, filho de Salomão que lhe sucedeu no trono. 
      A partir dessa ruptura, o povo de Deus estava 
dividido em dois reinos: o reino de Judá (Sul) composto 
de duas tribos e o reino de Israel (Norte) composto de 
dez tribos.  Por amor a Davi Deus preservou a linhagem 
davídica,  por causa do seu propósito redentor através 
de Cristo descendente da casa de Davi. Os dois reinos 
tiveram dezenove reis cada um até o período do cativeiro 
assírio (reino de Israel) e do cativeiro babilônico (reino de 
Judá). No reino de Judá só teve uma dinastia que foi a de 
Davi. O reino de Israel teve diversas dinastias. 
      Menção especial deve se fazer nesse período a 
atuação do grande profeta Elias, o tisbita. Elias 
profetizou na época de Acabe (rei do reino de Israel) cuja 
mulher Jezabel ficou famosa na história por sua maldade 
e por ter introduzido o culto a Baal em Israel. Elias ficou 
famoso pelo desafio que fez aos quatrocentos e 
cinquenta profetas de Baal, vencendo-os quando Deus 
ouviu a sua oração e fez descer fogo do Céu que 
consumiu o holocausto oferecido por Elias. Diante dessa 
vitória o povo de Deus bradou: “Só o Senhor é Deus”. 
      Deve-se observar que segundo os livros de Reis (1º e 
2º)  no reino de Israel (reino do norte) não se levantou 
nenhum rei piedoso. Todos eles seguiram as pegadas do 
primeiro rei Jeroboão, que foram as pegadas da idolatria 
e da impiedade, sendo esse rei um paradigma da 
maldade. Foi ele que com medo de que o povo de Deus 
aderisse ao reino da casa de Davi, fez dois bezerros de 
ouro e os instalou em lugares estratégicos em Israel 
(Betel e Dã), ordenando ao povo que os adorasse. 
      Dois grandes reis que o livro de 1º Reis realça foram 
Asa e Josafá. De Asa, a Bíblia testifica: “Asa fez o que 
era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai” 1 Rs 
15.11. Josafá foi contemporâneo de Acabe. Deus o 
abençoou muito e lhe deu grandes vitórias porque 
buscou a Deus de todo o seu coração. “Era Josafá da 
idade de trinta e cinco anos quando começou a reinar, e 
reinou vinte e cinco anos em Jerusalém... E andou em 
todos os caminhos de seu pai Asa; não se desviou deles, 
mas fez o que era reto aos olhos do Senhor” 1 Rs 

22.42,43.                    Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  
 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

    
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

              CALENDÁRIO DE EVENTOS (JAN) 
05 a 09/01 – Colônia Infantil de Férias (Valentina); 05 a 26/01 
– Projeto Missionário ALIANÇA; 10/01 – Culto Especial da 
Mocidade; 11/01 – Dia Nacional Intercessão pela ALIANÇA; 
17/01 – Treinamento Professores DINF; 25/01 – Sopão Rota 
do Sol; 31/01 –  Sabadão com Cristo. 

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 
01-José Freire (R. do Sol), 02-Mª Francisca (R. do Sol), 04-
Diác. Gilson Lima, 05- Diác. Nivaldo Batista, 05-Ana Carolina 
(R. do Sol), 05-Paulo Jorge (Valentina), 06- Defranil de Moura 
(Valentina), 06-Jader Porfírio, 07-Saullo Rikelce (E. Sátiro) 08-  
Frank (Valentina), 11-Presb. Aureliano Fernandes, 11-André 
(Valentina), 12- Gabriela Pereira (R. do Sol), 12-Bruna 
Vanessa, 12-Evangleide Svendsen Esp. Pr. André (Valentina), 
13-Mª de Fátima Brito, 16-Diác. José F. Marçal Jr., 17-
Joceane Gomes (Valentina), 18-Elda Lopes (E. Sátiro), 19-
Alexandre Araújo (R. do Sol), 21- Presb. Enoaldo José 
(Valentina), 24-Leda Rejane (Valentina), 25-Mauro Filho 
(Valentina), 25-Risolene Fernandes, 26-Jaciara de F. Araújo 
(J. Américo), 27- Valdilene Régis, 28-Hellen Karine 
(Valentina), 29-Jafia de Souza (R. do Sol), 29- Severina Lima 
(Esp. Presb. Genison), 30-Keilla Anny (filha /Carmelita). 
 

                                    

                   ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite – Marconi/Gentil;  

Ter – Marçal; Sáb – Berg 
DOMINGO PELA MANHÃ 

ESTUDO DA LIÇÃO – 09h às 10.15h 

CULTO DEVOCIONAL – 10.20h às 10.50h 

ENCERRAMENTO – 11h 

CIRCULO DE ORAÇÃO 2015 – NOVO DIA 

QUARTA-FEIRA – 15 às 17h 

RETIRO ESPIRITUAL – PARCERIA IEC 

MACAPARANA/PE - 14 a 17/02 - TAXA DE 

INSCRIÇÃO R$ 60,00 + TRANSPORTE 

 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 
Ter - 19h30m  Culto Oração/Estudo Bíblico  

Qua - 15h às 17h  Círculo de Oração 
Sex - 19h30m Culto nas Residências 

Sab - 19h30m  Culto dos Jovens  

 

“E andou em todos os caminhos de seu pai 
Asa; não se desviou deles, mas fez o que era 
reto aos olhos do Senhor” 1 Rs 22.43 

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


 

 

    
          ESCALA DE OBREIROS (JANEIRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
11 – Pr. Walter;  

18 – Pr. Samuel; 25 – Pr. Eudes   
CULTO DEVOCIONAL 

Responsabilidade SEMI 
MOCIDADE (SÁB) 

 Responsabilidade Pr. Eudes  
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

14 – Liliane Líger;  
21 – Marconi Cavalcanti; 28 – Liliane Líger  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Bosco (21); Meireles (14,28)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
11 – Pr. André;  

18 – Pb. Enoaldo; 25 – Pr. Walter   
 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

11 – Pr. Jedaías;  
18 – Pr. André; 25 – Pb. Silas   

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
11 – Pb. Saul;  

18 – Pr. Jedaías; 25 – Dc. Josias 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

11 – Davi Silva;  
18 – Pb. Emanuel; 25 – Pr. Jedaías   

             ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
13 – Marlene Soares;  

20 – Dc. Josias; 27 – Davi Silva 
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

Samuel Monteiro (20); Dc. Josias (13,27) 
PROGRAMA RADIO 

14 – Pr. Samuel;  
21 – Pr. Jedaías; 28 – Pb. Enoaldo 

CASA DE ACOLHIDA 
17 – Davi Silva; 31 – Dc. Josias  

              SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

                     

 
 

PROFESSORADO DA EBD 2015: Classe de Homens: Titular 
- Pr. Walter Moura, Suplente – Pr. Samuel Santos; Classe de 
Mulheres: Titular – Iza Maria, Suplente – Marlene Soares; 
Classe de Jovens: Titular – Pr. Eudes Lopes, Suplente – Pr. 
Samuel Santos; Classe de Adolescentes: Stefannie, 
Suplente – Eudes Junior; Classe de Casais Recentes: 
Titular – Pr. Jedaías Rodrigues, Suplente – Liliane Líger; 
Classe de Preparação para o Batismo: Titular – Pb. Evandro 
José, Suplente – Dc. Josias Junior; Classe de Juniores (09 
a 12 anos): Titular - Ana Cláudia, Suplente – Kristofer 
Oliveira; Classe Pré Adolescentes (o6 à 08 anos): Titular – 
Christyanne Monteiro, Suplente – Pb. Emanuel Felinto; 
Classe Cordeirinhos (03 a 05 anos): Titular – Henery Lopes, 
Suplente – Telma Rocha. Classe Berçário (até 02 anos): 
Titular – Maria Eliane, Suplente – Ligia Keila.  
CULTO NAS RESIDENCIAS: os irmãos interessados em 
realizar cultos em suas casas, nas sextas-feiras, de quinze 
em quinze dias, procurem o Pastor da Igreja para o 
agendamento. Os cultos terão a duração de uma hora ou 
uma hora e quinze minutos e sempre terminarão às 21h. 
Não há necessidade de prepararem lanche para os 
presentes nos cultos. Nesses cultos teremos a presença do 
Conj. Ebenézer e de um instrumentista com ou violão. 
Aproveitemos a época sem chuvas para fazermos isso. 
NASCIMENTO: nasceu no dia 26/12 Júlio Cesar, filho de 
Alisson e neto da irmã Graça Alcântara. Parabenizamos 
Alisson e sua esposa pelo nascimento do rebento bem 
como a vovó Graça. Deus continue abençoando a todos.  
CALENDARIO DE EVENTOS 2015: atenção dirigentes 
congregações e diretores de departamentos da Igreja bem 
como a quem interessar possa: o calendário de eventos de 
nossa Igreja para o ano de 2015 já se encontra disponível 

no site da Igreja. Acesso:  www.3iec.com.br 
PROJETO MISSIONÁRIO BOLIVIA: Bruna Vanessa viajou 
para a Bolívia para participar de um projeto missionário da 
Igreja Congregacional Central de Campina Grande. Oremos 
por Vanessa para que ela seja uma bênção nesse trabalho. 
PROJETO MISSIONÁRIO DA ALIANÇA: O Departamento de 
Missões da ALIANÇA está realizando um projeto 
missionário na cidade de Arapiraca/AL. De nossa Igreja 
foram três jovens, um do templo sede (Keilla Anny) e dois 
da Congregação do Valentina (Amanda de Santana e 
Giulliano Mota). O projeto terá a duração de vinte e um dias. 
Oremos por esse trabalho que visa fundar igrejas e também 
fortalecer igrejas existentes na localidade onde é realizado. 
Oremos especialmente pelos jovens de nossa Igreja que 
estão participando do evento. 

 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM TEOLOGIA SISTEMATICA: 
começou no domingo passado, no horário de estudo da lição 
da Escola Dominical, o curso em apreço. Tivemos dezoito 
irmãos presente, entre jovens e pessoas interessadas em se 
preparar melhor para pregar a Palavra de Deus. Outros jovens 
virão com certeza. Lembramos aos jovens e os outros irmãos 
que começamos o estudo as 09h até 10.15h. O material para 
estudo em classe já está sendo encaminhado via Internet 
para os participantes, além de cópias disponibilizadas no 
inicio da aula, bem como no site de nossa Igreja, onde o 
material completo (os dez temas da Teologia Sistemática) 
pode ser acessado. Pede-se de cada pessoa que vai 
participar desse projeto que, dominicalmente, traga a Bíblia, 
um caderno, uma esferográfica para anotações, uma oferta (o 
alvo de nossa Classe é de R$ 30,00 por domingo), e um 
coração ansioso e disposto para aprender mais de Deus, 
através de Sua Palavra. 
CLASSE DE CASAIS RECENTES: devido às festividades de 
final de ano, só neste domingo pela manhã, no horário do 
estudo da lição (09h as 10.15h), começará o funcionamento 
da Classe de Casais Recentes, sob a liderança do casal Pr. 
Jedaías/Liliane. Essa Classe visa o compartilhamento de 
experiências de um casal com mais tempo de casado bem 
como estudos bíblicos sobre a temática. Pedimos aos pais e 
irmãos outros que tiverem alguém em sua família recém-
casado que o estimule a participar dessa classe que bem fará 
as suas vidas.  
BATISMOS: no domingo passado, na Congregacão do 
Valentina, foram batizados os irmãos Sheyla Fernandes de 
Araújo, Ronaldo Raimundo Lopes e Wallison dos Santos 
Farias. Por ocasião do batismo esses irmãos foram recebidos 
automaticamente como membros da III Igreja Evangélica 
Congregacional de João Pessoa. A cerimônia do batismo foi 
oficiada pelo Pastor Jedaías Rodrigues autorizado pela 
direção da Igreja.  
BODAS DE FLORES, FRUTAS OU CERA: o casal Pastor 
Walter Moura e Raquel completou, na quarta-feira passada,  
quatro anos de feliz união conjugal. Do fruto desse 
matrimônio eles já têm Sara. Parabenizamos ao ilustre casal 
pelas bodas de flores, e desejamos que as bênçãos dos Céus 
continuem sendo derramadas sobre ele.  
PALESTRA SOBRE NAMORO E NOIVADO: breve iremos 
promover uma palestra para os jovens de nossa Igreja que 
estão namorando bem como aqueles que já estão noivos. 
Essa palestra faz parte do projeto da Igreja visando dá uma 
visão bíblica, sadia, sobre o assunto.  O casal Pastor 
Jedaías/Liliane é o responsável por essa programação.  
 
 
 

 

“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/

