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

 

    O profeta Ageu junto com Zacarias e Malaquias 

são os três profetas que ministraram  em Israel após 

o retorno do povo de Deus do cativeiro babilônico. 

    Só lembrando aos leitores que após o retorno do 

povo de Deus do cativeiro, que vieram em quatro 

levas de cativos, foram reconstruídos nesse período o 

templo por Zorobabel e a cidade por Neemias, e 

restaurado o culto por Esdras (Vejam os livros de 

Esdras e Neemias). 

    A profecia de Ageu deu-se na época da 

reconstrução do templo e foi motivada pela oposição 

feita pelos samaritanos e o desânimo e o 

consequente descaso do povo de Deus que 

interrompera a reconstrução e priorizou as 

reconstruções particulares de suas casas. “No ano 

segundo do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia 

do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do 

profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe 

de Judá, e a Josué, filho de Jozadaque, o sumo 

sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos 

Exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o 

tempo, o tempo em que a Casa do Senhor deve ser 

edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, pelo 

ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo 

de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta 

casa há de ficar deserta?” Ag 1.1-4. 

   O nome Ageu significa festivo ou minha festa, talvez 

por ter nascido num dia de festa. “Seu nome está 

ligado ao maior objetivo de sua profecia, que era 

completar o templo para reiniciar as festividades 

religiosas” de Israel especificadas na Lei. 

   Esse profeta diz que as agruras que Israel 

enfrentava na época tinha uma causa específica que 

era as pessoas cuidarem mais do que é material do 

que o que era espiritual. “Semeais muito e recolheis 

pouco; comeis, mas não vos fartais; bebeis, mas não  

vos saciais; vestis-vos, mas ninguém se aquece; e o 

que recebe salário recebe salário num saquitel 

furado” Ag 1.6. “Olhastes para muito, mas eis que 

alcançastes pouco; e esse pouco, quando o 

trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? – 

disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha 

casa, que está deserta, e cada um de vós corre à 

sua própria casa. Por isso, retêm os céus o seu 

orvalho, e a terra retêm os seus frutos. E fiz vir a 

seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o 

trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o 

que a terra produz, como também sobre os homens, 

e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das 

mãos” Ag 1.9-11. As palavras proféticas de Ageu 

caíram num terreno propício, pois nos é dito que os 

líderes de Israel (Zorobabel e Josué) e o povo em 

geral levantaram-se e começaram e terminaram a 

obra de reconstrução do templo. 

    No segundo capítulo do livro de Ageu, 

encontramos que a glória do segundo templo seria 

maior do que a do primeiro. “A glória desta última 

casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor 

dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor 

dos Exércitos” Ag 1.9. Historicamente isto não se 

cumpriu, pois o templo reconstruído não se 

comparava com o construído por Salomão, devido  

o significado real da profecia ser que o segundo 

templo, a Igreja, habitação do Deus vivo, tem a sua 

glória maior do que a glória do templo terreno. 

“como não será de maior glória o ministério do 

Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi 

glorioso, muito mais excederá em glória o 

ministério da justiça... Porque, se o que era 

transitório foi para glória, muito mais é em glória o 

que permanece” 2 Co 3.8-11. 

    Deus declara ainda nesse livro que era o dono da 

prata e do ouro (Ag 2.8). Isto quer dizer que tudo a 

Deus pertence, inclusive as riquezas deste mundo. 

Devemos acreditar que Deus é o supridor das 

necessidades do seu povo, quer no âmbito 

espiritual quer no âmbito material.  

    O livro termina com uma promessa de exaltação 

do líder Zorobabel, que tipifica a Cristo como 

edificador do templo espiritual, a Igreja. (Veja Mt 

16.18; Ef 2.20-22).    Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

  

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
           

          CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUL/AGO) 
18/07 – Reunião de Lideranças da Igreja (jantar); 
19/07 – Aniversário Grupo Ágape; 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  

 

“A glória desta última casa será maior do que 

a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e 

neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos 

Exércitos” Ag 1.9. 



 

 

     
               ESCALA DE OBREIROS (JULHO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
19 – Pr. Eudes; 26 – Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 
19 – Dc. Josias; 26 – André Fragoso 

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

22 – Marlene Soares; 29 – Iza Maria  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (29); Meireles (22)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

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

19 – Pb. Emanuel; 26 – Pr. Walter 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
19 – Dc. Josias; 26 – Pr. Jedaías 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
19 – Pr. Jedaías; 26 – Pr. Samuel 

       ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
21 – Davi Silva; 28 – Pr. Samuel  

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Samuel Medeiros (21); Davi Silva (28) 

ESCALA CASA DE ACOLHIDA 

25/07 – Davi Silva   
ESCALA DE DIACONOS 

Hoje à noite: Murilo/Davi; Ter – Marçal   

 
 

NATUREZA PURA (TEMPEROS E GALETOS ASSADOS): 
o nosso irmão Ednaldo Lopes abriu uma loja para venda 
de galeto assado e temperos. A loja localiza-se perto da 
nossa Igreja onde ele tinha um ponto de venda de 
revistas (defronte da residência do Diácono Gentil). 
Prestigiem!  PROGRAMAÇÃO JOVENS  (MÊS DE JULHO): 

    DIA 25 – CULTO NA IGREJA (COMEMORAÇÃO DE     

ANIVERSARIOS). 

 

              Deus fala hoje (Pr. Eudes) 
       O Nosso Deus é um Deus pessoal, vivo que, 

através da História, sempre se comunicou com o 

ser humano. No início da história do homem Deus 

falava diretamente as pessoas. A Bíblia revela que 

Adão e Eva ouviram a voz de Deus de forma audível 

no Éden (Gn 2.16,17; 3.8,13); mais tarde Caim a 

ouviu também (Gn 4.6,7). Depois, Deus escolheu 

uma classe de pessoas através da qual falava as 

outras pessoas, que foram os profetas, seus 

representantes. “Havendo Deus antigamente falado 

muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos 

profetas”. Hb 1.1a.  

     Com a encarnação do verbo Eterno, o nosso 

Senhor Jesus Cristo, Deus agora passou a falar ao 

homem através Dele “... a nós falou-nos nesses 

últimos dias pelo filho”. Hb 1.1b. O Senhor Jesus 

falou a sua geração de forma audível, e através do 

seu Espírito e das Escrituras continua falando. 

     A voz do Senhor ouvida através de Sua palavra é a 

maneira mais usual de Deus falar ao homem. “Têm 

Moisés e os profetas (Escrituras); ouçam-nos”. Lc 

16.29. Deus ainda fala aos nossos corações através 

das circunstâncias, através de sonhos, revelações 

momentâneas, etc., mas todas essas manifestações 

de Deus são de acordo com as Sagradas Escrituras.  

    Pelo fato de Deus está falando constantemente 

usando diversos recursos, principalmente a Sua 

Palavra, faz-se necessário que procuremos estar 

atentos para ouvir a Sua doce voz falando aos 

nossos corações. Faz-se necessário ainda que 

estejamos atentos à voz de Deus que tem desejo de 

nos dirigir, de nos orientar e também de nos 

advertir para não cairmos em erros.  

    O Crente em Jesus, a quem Deus tem falado 

continuamente, deve ter um coração sensível para 

ouvir a voz do Senhor. O salmista tinha esse coração 

que tanto agrada a Deus. Leiamos os seu 

testemunho no Salmo 85.8: “Escutarei o que Deus, o 

Senhor, disser; porque falará de paz ao seu povo, e 

aos seus santos,...”.  

    Concluímos dizendo que necessitamos ouvir a voz 

do Senhor para podermos fazer a Sua vontade e 

vivermos para a glória do Seu nome. 

    “Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que o 

homem fica vivo” Dt. 5.24.   

NOIVADO: noivaram no domingo passado os jovens 

Makobi e Laélia. Makobi é filho do Presb. Léo e Emília, e 

Laélia filha do Presb. Diniz e Lúcia. Parabenizamos a 

esses dois jovens e rogamos as bênçãos de Deus sobre 

eles e que em breve possam constituir um lar feliz para 

a glória de Deus. 

CORAL FILHOS DO REI: Na segunda-feira passada houve 

uma reunião com todos os componentes do Coral da 

Igreja mais o pastor Eudes e a irmã Poliana, a nova 

regente. Nessa reunião a irmã Poliana foi apresentada 

ao grupo e logo após teve o primeiro ensaio, que 

continuará nas segundas-feiras, a partir das 19.30h. Os 

irmãos interessados em participar do Coral entrem em 

contato com o Presb. Evandro José. 

ANIVERSÁRIO DO CORAL: devido mudança de direção 

de regência do Coral da Igreja, e a proximidade do seu 

aniversário, a direção do mesmo achou por bem adiar 

as festividades de aniversário para outra data a ser 

definida. Talvez façamos o aniversário do Coral junto 

com o aniversário da Igreja, em setembro. 

ANGELA SAIU DA UTI: a nossa irmã Ângela continua 

hospitalizada na UNIMED, agora num apartamento. 

Graças a Deus que ela saiu da UTI. 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 problemas na saúde. “A oração de 

um justo pode muito em seus efeitos”. 

NUCLEO DE VISITAÇÃOS DO DHEC: o irmão Diác. 

Antônio  João, responsável pelo núcleo de visitação do 

Departamento de Homens está se mobilizando para 

formar um grupo de visitação. Os irmãos interessados 

procurem Antônio João e participem desse importante 

ministério da Igreja.   

ENCONTRO DE OFICIAIS DA ALIANÇA (1ª DISTRITAL): no 

dia 05 de agosto (Dia de fundação de João Pessoa), 

feriado municipal, a ALIANÇA estará promovendo um 

encontro para os oficiais (presbíteros e diáconos, e  

aspirantes a diáconos) das igrejas congregacionais da 

1ª Distrital  que envolve as igrejas de João Pessoa, 

Bayeux, Santa Rita, Itabaiana e Sapé, no Acampamento 

Canaã, no Conde. A taxa de inscrição é R$ 30,00, 

incluído almoço e lazer. Os oficiais procurem Diác. 

Marçal e se inscrevam.   

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. 

 

 

“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 
 

 

http://colunas.gospelmais.com.br/files/2012/12/dez-pastores-que-nao-respeito-nao-admiro.png
http://www.radiocpadfm.com.br/

