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BOLETIM DOMINICAL – 05/07/15 
  Uma panorâmica sobre Sofonias 

 

    Sofonias, cujo nome significa o Senhor Esconde, 

profetizou no reinado de Josias, e tudo indica que foi 

ele que deu o apoio espiritual para que aquele jovem 

rei realizasse a obra de renovação espiritual que 

aconteceu no seu reinado. Como há uma citação do 

nome de Ezequias rei de Judá na genealogia de 

Sofonias tudo indica que esse profeta era da casa 

real de Davi, portanto um profeta palaciano. 

    Como na profecia de Sofonias há um libelo divino 

contra a Assíria podemos concluir que esse profeta 

profetizou antes da ascendência dos caldeus 

(babilônicos) e que a profecia de Sofonias sobre a 

destruição de Nínive, capital da Assíria,  se cumpriu 

através dos caldeus que sucederam os assírios no 

controle politico e militar do mundo antigo. 

    Um dos grandes temas tratados pelo profeta 

Sofonias é o Dia do Senhor, dia esse em que Deus irá 

punir a humanidade por causa dos seus pecados.  “O 

grande dia do Senhor está perto, está perto, e se 

apressa muito a voz do dia do Senhor; amargamente 

clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia 

de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de 

alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, 

dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e 

de alarido contra as cidades fortes e contra as torres 

altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como 

cegos, porque pecaram contra o Senhor; e o seu 

sangue se derramará como pó, e a sua carne, como 

esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá 

livrar no dia do furor do Senhor, mas, pelo fogo do seu 

zelo, toda esta terra será consumida, porque 

certamente fará de todos os moradores da terra uma 

destruição total e apressada”  Sf 1.14-17. 

“Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, 

diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, 

consumirei as aves do céu, e os peixes do mar, 

 

e os tropeços com os ímpios; e exterminarei os 

homens de cima da terra, disse o Senhor” Sf 1.2,3.  

     Esse dia do Senhor é interpretado de duas 

maneiras, dependendo do contexto. A primeira é o 

dia em que Deus trata com juízo uma nação 

especifica. No livro de Sofonias, o Dia do Senhor 

estava prestes para vir, como de fato veio, a história 

o confirma, sobre Judá, sobre a Filistia, Amom, 

Moabe, Etiópia e Assíria. A outra maneira refere-se 

a um dia escatológico (deduz-se também de 

Sofonias), atrelado à segunda vinda do Senhor, no 

período tribulacional, para trazer juízo sobre um 

mundo ímpio que tem desprezado a Deus. Esse 

último aspecto dessa profecia encontra respaldo na 

palavra profética de nosso Senhor Jesus Cristo, 

tanto nos Sinóticos quanto no Apocalipse, quando 

disse: “E haverá sinais no sol, e na lua, e nas 

estrelas, e, na terra, angústia das nações, em 

perplexidade pelo bramido do mar e das ondas; 

homens desmaiando de terror, na expectação das 

coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os 

poderes do céu serão abalados. E, então, verão vir o 

Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande 

glória” Lc  21.25-27.  “E vi um anjo que estava no 

sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as 

aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-

vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne 

dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos 

fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles 

se assentam, e a carne de todos os homens, livres e 

servos, pequenos e grandes” Ap 19.17,18. 

      Como geralmente os profetas falaram sobre 

uma restauração futura de Israel, Sofonias também 

contempla esse assunto. “O remanescente de Israel 

não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e 

na sua boca não se achará língua enganosa; porque 

serão apascentados, deitar-se-ão, e não haverá 

quem os espante. Canta alegremente, ó filha de 

Sião; rejubila, ó Israel; regozija-te e exulta de todo o 

coração, ó filha de Jerusalém” Sf 3.13,14. “Naquele 

tempo, vos trarei, naquele tempo, vos recolherei; 

certamente, vos darei um nome e um louvor entre 

todos os povos da terra, quando reconduzir os 

vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o 

Senhor” Sf 3.20.        Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

  

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
           

          CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUL/AGO) 
11/07 – Dia da Mulher Congregacional (11) – Chá das 
Princesas; 12/07 - Dia da Beneficência. 18/07 – 
Reunião de Lideranças da Igreja (almoço); 19/07 – 
Aniversário Grupo Ágape; 26/07 – Aniversário Coral 
Filhos do Rei.  04,11,18,25/08 – Gincana Radical DMOC 
2015;  05/08 – Aniversário Circulo Oração; 05/08 – 
Encontro dos oficiais Congregacionais (1ª Distrital 
ALIANÇA) 09/08 – Dia dos Pais; 16/08 – Aniversário 
Cong. José Américo; 23/08 – Aniversário Pastorado 
(21/08); 23/08 – Dia do Congregacionalismo; 23/08 – 
Dia da EBD; 29/08 – Aniversário da ALIANÇA (48 
anos); 29,30/08 – Aniversario Cong. Rota do Sol.            
              ANIVERSARIANTES DE JULHO  
01-Kaline Dayse (E. Sátiro); 01-Herbert Henrique 

(Valentina); 02-Raphael Emmanuel; 05- Mª Aparecida 

de Souza;  06-Eduarda Mª (Valentina);  07-Walison 

Gomes; 09-Edna Morais (Valentina); 11-Mayra Dias (R. 

do Sol); 12-Alana Mayse (Valentina); 12-Rafaella Maria 

(Valentina); 13-Luis Antônio (Valentina); 13- Lindalva 

Araújo; 13- Laélia Joyce; 14-Eusébio Cabral  (Valentina); 

15-Kauã Ribeiro  (E. Sátiro); 15-Geovâna Francisca  (R. 

do Sol); 18-Mª do Carmo  (R. do Sol); 19- Moisés da 

Silva; 19-Carmem Franco  (Valentina);  20-Mª de 

Lourdes (E. Sátiro);  20-Emilia Lopes; 20-Arthur 

Barcelos; 21-Mirella Eduarda; 21-Mª de Lourdes Hipólito 

(E. Sátiro); 21-Marisa Martins (Valentina); 21-Reginaldo 

Pereira  (Valentina); 22-Ana Claudia Cavalcanti; 23-

Tarso Vasconcelos; 24-Telma Fernandes;  24-Kaline dos 

Santos  (Valentina);  25-Manuelly  Millena (R. do sol); 

25-Andryelle de Andrade (E. Sátiro); 26-Josefa 

Francisca (E. Sátiro); 27- Christyanne Gomes (Regente); 

29-Felipe José; 30-Alyne Alcântara; 30-Josefa Porfírio; 

30-Célia Farias; 31-Beatriz Paredes  (Valentina).            

           PARABÉNS ANIVERSARIANTES!                     
 

 

 

 
 

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  

 

“Canta alegremente, 

ó filha de Sião; rejubila, ó Israel; regozija-te e 

exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém” 

Sf 3.14.   

 



 

 

     
               ESCALA DE OBREIROS (JULHO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
12 – Pr. Eudes;  

19 – Miss. Liliane; 26 – Pr. Eudes 
CULTO DEVOCIONAL 

12 – Bruno;  
19 – Dc. Josias; 26 – André Fragoso 

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

15 – Miss. Liliane;  
22 – Marlene Soares; 29 – Iza Maria  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Bosco (15,29); Meireles (22)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
12 – Pb. Enoaldo;  

19 – Pr. Walter; 26 – Pb. Enoaldo 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

12 – Pb. Silas;  
19 – Pb. Emanuel; 26 – Pr. Walter 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

12 – Pb. Saul;  
19 – Dc. Josias; 26 – Pr. Jedaías 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

12 – Pr. Samuel;  
19 – Pr. Jedaías; 26 – Pr. Samuel 

       ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
14 – Pr. Jedaías;  

21 – Davi Silva; 28 – Pr. Samuel  
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

Samuel Medeiros (21); Davi Silva (14,28) 
ESCALA CASA DE ACOLHIDA 

25/07 – Davi Silva   
ESCALA DE DIACONOS 

Hoje à noite: Marconi/Marçal; Ter – Davi  
  

 

 A Habitação do Espírito no Crente (Pr. Eudes) 

     No dia em que o homem, pela graça de Deus, 

tem a felicidade de crer em Jesus Cristo e aceitá-lo 

como salvador pessoal, o Espírito de Deus lhe é 

dado como penhor de sua eterna redenção. “Em 

quem também vós estais, depois que ouvistes a 

palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação; 

e, tendo nele também crido, fostes selados com o 

Espírito Santo da promessa. O qual é o penhor da 

nossa herança, para redenção da possessão de 

Deus, para louvor da sua glória” Ef. 1.13,14. A partir 

daí passa o Espírito do Senhor a habitar 

permanentemente dentro dele. “E, porque sois 

filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito 

do seu Filho, que clama: Abba, Pai” Gl 4.6.  

      Esse dom de Deus é uma das coisas preciosas 

que acompanham a obra redentora no crente, pois 

o salvo passa a ser santuário de Deus. “Não sabeis 

vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de 

Deus habita em vós”? 1 Co 3.16. Habitado pelo 

Espírito de Deus, o salvo passa a gozar de inúmeras 

bênçãos espirituais pela poderosa ação do Espírito 

de Deus. Essa habitação é de caráter permanente, 

independente da vontade e dos atos de quem a 

possui, uma vez que os dons e a vocação de Deus 

são sem arrependimento (Rm 11.29), e ela está 

firmada na fidelidade de Deus (2 Tm 2.13). 

     Mas é bom esclarecer que essa habitação do 

Espirito impinge no homem uma grande 

responsabilidade de conservar santo, separado do 

pecado, o lugar onde o Espírito de Deus habita. 

“Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o 

Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir 

o templo de Deus, Deus o destruirá; porque o 

templo de Deus, que sois vós, é santo” 1 Co 

3.16,17. No programa divino é dito que o crente foi 

comprado e que não se pertence mais a si mesmo 

e sim ao Senhor. “Ou não sabeis que o nosso corpo 

é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, 

proveniente de Deus, e que não sois de vós 

mesmos? Porque fostes comprados por bom preço; 

glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso 

espírito, os quais pertencem a Deus”.1 Co 6.19,20. 

    Assim sendo, conservemo-nos santos para que 

Deus se sinta confortável em nosso ser. 

 (Pr. Eudes) 
     

DIA DA BENEFICENCIA: hoje à noite iremos comemorar o Dia 
da Beneficência. No culto, o Departamento de Beneficência 
de nossa Igreja apresentará um relatório de suas atividades 
desse importante ministério.  A oferta do culto será destinada 
para o DBEN a fim de ajudar nas despesas decorrentes de 
suas atividades. 
CORAL FILHOS DO REI: devido a dificuldades de 
disponibilidade de tempo por ser militar e trabalhar sob 
escala, além dos compromissos com dois filhos pequenos e 
marido, a irmã Christyanne Monteiro está liberando a função 
de regente do coral da Igreja, e em seu lugar convidamos a 
irmã Poliana, que já trabalhou conosco,  para nos ajudar 
nessa função. Agradecemos a preciosa colaboração que a 
irmã Christyanne nos deu na função que ocupava. Deus a 
recompense pelo seu trabalho realizado na Igreja.  
REUNIÃO GERAL COMPONENTES CORAL DA IGREJA: 
amanhã, a partir das 19.30h, haverá uma reunião do Pastor da 
Igreja com todos os componentes do Coral Filhos do Rei 
(Diretoria DLOV, Diretoria Coral, irmã Poliana a nova Regente 
e coristas). Não faltem! 
REUNIÃO DE LIDERANÇAS: Atenção todos os oficiais, 
diretores dos departamentos, dirigentes das congregações e 
pastores da Igreja! No dia 18, no horário das 18.30h às 20h, 
deste mês, teremos a nossa reunião semestral para todo o 
ministério da Igreja. Teremos uma palestra sobre o tema “A 
relevância da liderança institucional dentro da Igreja” que 
será ministrada pelo Rev. Alcemir Dantas, pastor auxiliar da 
Primeira Igreja Congregacional de João Pessoa. Depois da 
palestra teremos um jantar, cortesia da Igreja. Agendem-se! 
GINCANA RADICAL DEPARTAMENTO MOCIDADE: Atenção 
jovens! A programação do mês de julho sofreu alteração. A 
gincana que estava prevista para julho foi transferida para o 
próximo mês. 
ANGELA HOSPITALIZADA: a nossa irmã Ângela continua 
hospitalizada na UTI da UNIMED. Continuemos orando 
intensamente por ela para que Deus restaure a sua saúde. 
Oremos também por Darlene, Marcos Cesar irmão do Pastor 
da Igreja e pelos outros irmãos que estão enfrentando 
dificuldades nessa área. “A oração de um justo pode muito 
em seus efeitos”. 
CULTO DE ORAÇÃO: foi uma benção o culto de oração da 
terça-feira passada! Deus nos abençoou graciosamente. 
Tinha umas sessenta pessoas orando.  Venha orar conosco. 
Agende-se para a próxima terça-feira. 

PROGRAMAÇÃO JOVENS DA IGREJA (MÊS DE JULHO): 
DIA 11 – CULTO NA IGREJA (DINÂMICAS E REFLEXÃO BIBLICA); 

DIA 18 – PITSTOP – CASA DE LAÉLIA; DIA 25 – CULTO NA IGREJA 
(COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIOS). 

 

 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  2 Tm 4.2 

   A VOZ CONGREGACIONAL  

RÁDIO CPAD FM – 96.1 

SÁBADO – 12h às 12.50h           

www.radiocpadfm.com.br 
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