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BOLETIM DOMINICAL – 25/01/15 

Uma panorâmica sobre 1ª Crônicas 
      Os livros de 1ª e 2ª Crônicas contam a história do povo 
de Israel no período dos reis,  do ponto de vista sacerdotal, 
enquanto os livros de 1º e 2º Reis contam a história desse 
mesmo período na perspectiva profética, é por isso que 1ª 
Crônicas se ocupa nos primeiros oito capítulos com 
genealogias, inclusive,  dos levitas e das tribos de Israel. 
Também esse livro não enfoca o grave pecado de adultério 
de Davi com Bate-Seba bem como o assassinato de seu 
esposo Urias, um dos heróis do exército de Israel, 
enquanto o livro de 2º Samuel os pinta com cores fortes. 
     O livro 1ª Crônicas apresenta em seu primeiro capitulo a 
genealogia dos primórdios da raça humana indo de Adão a 
Noé e depois continua com a genealogia de Sem, filho de 
Noé,  até Abraão e a genealogia de Abraão bem como a de 
Jacó (os seus doze filhos formaram as doze tribos de 
Israel). As genealogias são afuniladas com a genealogia de 
Judá e de Davi, descendente de Judá, o rei  teocrático. 
Também o livro apresenta a genealogia de Davi, os reis 
seus sucessores, inclusive, os seus descentes no exilio. 
    Outra genealogia importante enfocada nesse livro é a de 
Levi (filho de Jacó), tribo sacerdotal. Nessa genealogia há 
uma bifurcação sendo uma a dos levitas e a outros dos 
principais sacerdotes (é bom lembrar que todo o sacerdote 
israelita era levita, mas nem todo o levita era sacerdote, só 
os da casa de Arão). 
     O livro em questão, no capitulo 10, faz uma 
retrospectiva da morte de Saul e de seus filhos no monte 
Gilboa, na batalha contra os filisteus, e revela porque Deus 
o puniu com uma morte prematura (não obedeceu a 
Palavra do Senhor, não o buscou em suas aflições, e por 
ter consultada uma necromante) 1 Cr 10.13,14. 
     Em seguida o livro começa a falar sobre o rei Davi, de 
sua unção como líder da nação israelita, dos seus 
guerreiros e dos seus aliados. Depois o livro trata da arca 
da aliança que estava em Quiriate-Jearim e do seu 
transporte para a cidade de Jerusalém e do grave incidente     

ocorrido, em que um jovem chamado Uzá foi fulminado 
porque segurou a arca quando ela era transportada num 
carro de bois. Interpretando o incidente, podemos 
observar que houve um grave erro no episódio do 
transporte da arca. A arca só podia ser transportada nos 
seus varais que eram enfiados nas argolas de suas 
laterais  pelos levitas, filhos de Coate, um dos filhos de 
Levi. Também ninguém poderia tocar na arca a não ser 
esses homens escolhidos por Deus. (1ª Cr 15.2,15).  
     Quando do transporte da arca, agora de uma forma 
correta, Davi ia louvando e dançando diante do Senhor, e 
Mical, filha de Saul, sua mulher, o desprezou porque ele 
dançava no cortejo. Por causa disso Mical, punida por 
Deus, tornou-se infértil, por ter zombado do seu marido.   
     Depois o livro trata do desejo de Davi de construir um 
templo para acomodar a arca do Senhor, símbolo da 
presença do Deus Altíssimo no meio do povo de Israel, 
mas Deus não permitiu porque Davi tinha feito muitas 
guerras e tinha derramado muito sangue nelas, cabendo 
essa honra a Salomão um dos seus filhos gerado de 
Bate-Seba, que tinha se tornado sua esposa, após a 
morte de seu marido Urias.   
     O livro ainda relata o pecado de Davi por ter 
recenseado Israel sem autorização divina bem como a 
punição dada por Deus pelo erro daquele rei. 
     Em relação à construção do templo, o livro informa 
que Davi preparou todo o material necessário para esse 
grande empreendimento bem como o projeto de 
construção do mesmo em seus detalhes. Depois o livro 
detalha a organização feita por Davi dos diversos 
ministérios que iriam operar quando o templo fosse 
construído (as turmas dos guardas do templo, dos 
cantores, dos porteiros, dos turnos dos sacerdotes, 
assim por diante). 
    No final de seu ministério, relata o livro, que Davi 
aconselha a Salomão de como deveria se relacionar com 
o Deus verdadeiro: “E tu, meu filho Salomão, conhece o 
Deus de teu pai, e serve-o de coração integro e espirito 
voluntário, porque o Senhor examina todos os corações, 
e conhece todas as intenções da mente...” 1 Cr 28.9. 
     Depois o livro mostra a última oração feita por aquele 
ilustre homem de Deus, e relata a sua morte: “Ele morreu 
em boa   velhice,      com  vida  longa,  riquezas  e  

honra...”  1 Cr 29.28.     Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  
 

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

    
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

              CALENDÁRIO DE EVENTOS (JAN/FEV) 
05 a 26/01 – Projeto Missionário ALIANÇA; 17/01 – 
Treinamento Professores DINF; 25/01 – Sopão Rota do Sol; 
31/01 –  Sabadão com Cristo. 08/02 – Dia do Homem 
Congregacional; 14 a 17/02 – Retiro Espiritual. 

 
ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 

01-Bianca Paredes (Valentina), 02-André Fragoso, 03-Rejane 
Martins (Valentina), 03- Pedro Henrique (filho de Danilo), 04-
Presb. Genison Gomes, 06-Elma Araújo, 07- Tatiane Cristine 
(Valentina), 08-Meiryelli dos Santos (Valentina), 09-Andevy 
Kauã (sobrinho de Aneilde), 09-Henery Lopes, 10-Israel 
Fernandes, 11-Rayane Cintia (Valentina), 13-Isabelly 
Christine (R. do Sol), 13-Mª do Socorro, 14-Carmem Lúcia 
(Valentina), 15-Cristiliano Leandro, 15-Ronaldo Raimundo 
(Valentina), 16-Auzeni da Silva, 18-Camilly Yasmin 
(Valentina), 19-Mário Lopes, 20-Alef David (R. do Sol), 20-Mª 
do Socorro (R. do Sol), 20-Albertina Claudina, 21-Rebeca 
Brito, 21-Antônia de Medeiros (Valentina), 22-Fábio Marques 
(R. do Sol), 22-Elza Helena; 22-José Bruno, 23-Hortência 
Gabriela, 24-Danilo José, 24-Dara Karolynne, 25-Gerlane 
Lima, 25-Edmilson Marinho (R. do Sol) e 27-Adriana Meireles.  
 

                                                    

                ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite – Marcone/Euclides;  

Ter – Marçal; Sáb – Berg 
 

DOMINGO PELA MANHÃ 

CULTO DEVOCIONAL – 09h às 09.30h 

ESTUDO DA LIÇÃO – 09.35 às 11h 

ENCERRAMENTO – 11h 

 

CIRCULO DE ORAÇÃO 2015 – NOVO DIA 

QUARTA-FEIRA – 15 às 17h 

             
 

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 tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de 
teu pai, e serve-o de coração integro e 
espirito voluntário, porque o Senhor examina 
todos os corações, e conhece todas as 

intenções da mente...” 1 Cr 28.9. 

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


 

 

    
               ESCALA DE OBREIROS (FEVEREIRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
01 – Pr. Eudes; 08 – Pr. Walter;  
15 – Pr. Eudes; 22 – Pr. Jedaías   

CULTO DEVOCIONAL 
01 – Dc. Nivaldo; 08 – Davi Silva;  

15 – Marlene Soares; 22 – Diác. Josias   
MOCIDADE (SÁB) 

 Responsabilidade Pr. Jedaías 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

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

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

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
01 – Pr. Jedaías; 08 – Miss. Liliane;  

22 – Pb. Enoaldo   
 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

01 – Pr. Samuel; 08 – Pb. Silas;  
22 – Pr. André   

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
01 – Pr. Walter; 08 – Pr. Jedaías;  

22 – Pb. Saul   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

01 – Dc. Josias; 08 – Pr. Samuel;  
22 – Pb. Emanuel   

             ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
03 – Pr. Eudes; 10 – Dc. Josias; 24 – Dc. Nivaldo 

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Samuel Monteiro (03,24); Dc. Josias (10) 

PROGRAMA RADIO 
04 – Davi Silva; 11 – Pr. Jedaías; 

18 – Pr. Samuel; 25 – Miss. Liliane 
CASA DE ACOLHIDA 

07 – Dc. Josias; 21 – Pr. Samuel  
              SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

                     

 
 

RETIRO ESPIRITUAL – PARCERIA COM IEC 

RETIRO ESPIRITUAL (14 a 17/02): o nosso Retiro Espiritual 
será realizado no período de Carnaval em parceria com a 
Igreja Evangélica Congregacional de Macaparana/PE, no 
acampamento daquela Igreja. A taxa do Retiro é de R$ 55,00 
por pessoa. Crianças de 0 a 05 não é cobrada taxa. De 06 a 
12 anos cobrado 50% da taxa, e acima de 13 anos taxa 
completa. Estamos tentando conseguir o transporte a custo 
zero, mas se isso não for possível iremos alugar um ônibus 
e o valor do transporte será acrescido à taxa do Retiro. Os 
interessados se programem financeiramente e procurem o 
Pastor Jedaías para fazer sua inscrição.   
CULTOS NO PERIODO DE CARNAVAL: no período de 
Carnaval teremos cultos no santuário sede no domingo 
pela manhã e a noite, respectivamente, 09 as 10h30 e 18h 
às 20h, e na terça-feira (culto de oração), no horário 
convencional. Domingo pela manhã pregará a irmã Marlene 
Soares e a noite o Pastor da Igreja. Esses cultos serão 
realizados para atender os irmãos que não vão para o 
Retiro Espiritual da Igreja em Macaparana/PE. 
MUDANÇA DINAMICA EBD/CULTO DEVOCIONAL: a partir 
do primeiro domingo de fevereiro deste ano iremos fazer 
uma mudança na dinâmica da Escola Bíblica Dominical. O 
culto devocional que é realizado após o estudo da lição irá 
ser realizado no inicio das atividades do domingo pela 
manha, no horário das 09 as 09.30h, seguindo-se a 
distribuição das classes e o respectivo estudo da lição. 
Após o estudo da lição os irmãos estão liberados para irem 
para as suas residências. O relatório da EBD será lido em 
classe e afixado no quadro de avisos. 
MUDANÇA DIREÇÃO PROGRAMA RADIOFONICO: o 
programa radiofônico A Voz Congregacional sofrerá a partir 
de fevereiro uma pequena mudança na vice-liderança do 
mesmo. O Pastor Eudes dará lugar ao Pastor Samuel, 
diretor da Secretaria de Missões de nossa Igreja. O Pastor 
Eudes continuará colaborando participando com o quadro 
Uma Visão Panorâmica dos Livros da Bíblia e depois 
quando completar o assunto, pregando sob escala. A 
direção geral do programa continua com o Pastor André 
Svendsen. 
DIREÇÃO DOS CULTOS NA CASA DE ACOLHIDA: os cultos 
na Casa de Acolhida são de responsabilidade da Secretaria 
de Missões da Igreja sob a orientação do Pastor Samuel e 
do irmão Bruno (diretor e vice da SEMI). A escala de 
pregadores é de responsabilidade do Pastor da Igreja. 
SABADÃO COM CRISTO: no próximo sábado o DINF estará 
promovendo um momento especial com as nossas 
crianças, é o Sabadão com Cristo. Os pais procurem Ligia.  
 

CLIMATIZAÇÃO SALA DA MOCIDADE (I): já começou a 
execução do projeto de climatização da sala da mocidade. 
Além das informações dadas no boletim anterior iremos 
trocar o capote do telhado do prédio do edifício de educação 
religiosa. Já está em curso a campanha para angariar 
recursos visando o projeto de climatização. O projeto de 
infraestrutura, forro gesso, aquisição e instalação da máquina 
de ar condicionado de 18.000BPU`s, etc é de R$ 5.000,00. 
Breve disponibilizaremos os carnês para sorteio de um 
celular Samsung (smartfone, tv digital, dois chips, wifi, 
android 4.3, processador 1,2G, 4G memória, 3G, câmera 5MP). 
O valor de cada cartela é de R$ 5,00. A coordenação do 
sorteio é de responsabilidade de Isa Nery e o projeto de 
infraestrutura é de Makobi. Bruno é o tesoureiro do projeto. 
Quando os irmãos forem procurados pelos nossos jovens 
ajudem nesse projeto. 
CLIMATIZAÇÃO SALA DA MOCIDADE (II): informamos aos 
irmãos que já adquirimos a máquina de ar condicionado para 
o salão da mocidade. Aproveitamos o ensejo para adquirir 
outra máquina de 18.000BPU`s para substituir a máquina da 
área do púlpito da Igreja. A máquina substituída, que é nova, 
será destinada à sala do berçário. 
BODAS DE SEDA: os irmãos Diác. Meireles e Adeilda 
completaram no dia 11 deste mês quarenta e um anos de 
casados. No domingo passado esses amados irmãos 
ofereceram a Deus um culto em ação de graças pela 
passagem de tão significativa data. Parabenizamos ao ilustre 
casal e desejamos que Deus continue abençoando em tudo 
as suas vidas junto com filhos, nora e neto. 
BODAS DE ZIRCÃO: o casal Roberto e Carmelita completou 
no dia 14 deste mês 21 anos de casados. O casal também 
ofereceu o culto do domingo passado em ação de graça pelo 
tempo de casados. Queira o bondoso Deus continuar 
abençoando Roberto e Carmelita bem como a sua família.  
TRABALHO CASA DE ACOLHIDA: lembramos também aos 
irmãos que temos um trabalho evangelístico, de quinze em 
quinze dias, na Casa de Acolhida, situada na Av. Pará, 555, 
João Pessoa. Além do trabalho de pregação do Evangelho de 
Cristo, entregamos àquela Casa, de dois em dois meses,  
uma cesta contendo quarenta kits de higiene pessoal (escova 
de dentes, pasta de dentes, sabonete e uma barra pequena de 
sabão). Coopere conosco na confecção dessas cestas. 
OFERTA MISSIONÁRIA: no final deste mês iremos recolher os 
cofrinhos que foram distribuídos para a oferta missionária da 
ALIANÇA. Os irmãos procurem Bruno, para enviarmos para a 
nossa Denominação o valor correspondente à arrecadação 
dos cofrinhos.  
 
 
 

 

“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/

