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BOLETIM DOMINICAL – 26/07/15 
  Uma panorâmica sobre Zacarias 

    Zacarias foi profeta contemporâneo de Ageu, sendo 

mais novo do que ele. Ambos ministraram na época da 

reconstrução do templo por Zorobabel, animando aos 

líderes de Israel para continuarem a obra de 

reconstrução diante da oposição dos samaritanos. A 

profecia de Zacarias além de atender ao contexto da 

época aponta para o futuro. Esse profeta é considerado 

o mais cristológico dos profetas, só perdendo para 

Isaías que foi o profeta que mais falou do Messias 

vindouro. Outra informação importante é que esse 

profeta era também um sacerdote e que foi martirizado, 

por causa de sua fé, segundo as palavras do Senhor 

registradas em Mateus 23.35. 

   O livro de Zacarias tem duas divisões. A primeira parte 

contempla os capítulos 1 a 8 e a segunda parte, os 

capítulos 9 a 14. Na primeira parte a mensagem é 

apresentada de forma figurada através de oito visões,  

depois de uma breve introdução, conforme a seguir: o 

cavaleiro entre as murtas; Quatro chifres e quatro 

ferreiros; Um homem medindo Jerusalém;  Purificação 

de Josué, o sumo sacerdote; Castiçal de ouro e duas 

oliveiras (visões de consolação); Rolo voante; Mulher 

num efa; e Quatro carros (visões de juízo). Ainda na 

primeira parte encontramos a coroação de Josué como 

Sumo Sacerdote e o seu significado profético. Ainda 

nessa parte encontramos duas poderosas mensagens: 

Uma sobre o jejum que agrada a Deus e a justiça social, 

e a outra sobre a restauração de Sião (Jerusalém). Em 

relação a parte que trata da restauração espiritual de 

Jerusalém devemos aplicá-la a Jerusalém celestial, que 

é a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo.  

    A segunda parte do livro contempla os capítulos 9  a 

14 e é rica na questão cristológica. No início dessa 

parte, o justo Juiz  ameaça com juízos os países  Síria, 

Tiro, Sidom e os reis das cidades filisteias (Gaza, Ecrom, 

Asquelom e Asdode). Em seguida o livro traz profecias 

sobre o futuro de Israel e sobre o Messias vindouro. 

Quanto a Israel, o livro fala sobre uma intervenção  

triunfal do Senhor em seu favor com a chegada do 

Messias, fala sobre a salvação nos tempos 

messiânicos  e fala também da rejeição desse 

Messias por parte dos israelitas, devido esse Messias 

vir em humilhação e não em glória como era esperado 

por eles. Sobre essa questão (cristológica) 

encontramos em Zacarias 9.9, a primeira profecia do 

livro: “Alegra-te muito, ó filha de Sião; exulta, ó filha de 

Jerusalém; eis que o teu rei virá a ti, justo e Salvador, 

pobre e montado sobre um jumento, sobre um 

asninho, filho de jumenta” Zc 9.9. Essa profecia se 

cumpriu na vida de Jesus, conforme relato do 

Evangelho de Mateus (Mt 21.4,5).  

    Ainda tratando da questão cristológica, este livro 

fala sobre a rejeição do Messias, por parte das 

autoridades israelitas, e o preço de trinta moedas de 

prata que seria pago com elas ao traidor que iria 

entregar o Messias a eles para ser condenado, bem 

como a atitude do traidor que com remorso devolveria 

as trinta moedas de prata atirando-as dentro do 

santuário: “E eu disse-lhes: Se parece bem aos vossos 

olhos, dai-me o que me é devido e, se não, deixai-o. E 

pesaram o meu salário, trinta moedas de prata. O 

Senhor, pois, me disse: Arroja isso ao oleiro, esse belo 

preço em que fui avaliado por eles. E tomei as trinta 

moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na Casa do 

Senhor” Zc 11.12,13. (Confira Mt 27.9,10). 

    Os capítulos 12 e 13 do livro tratam da conversão 

de Israel ao Messias, lamentando por não tê-lo 

reconhecido na primeira vinda: “E sobre a casa de 

Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o 

Espírito de graça e de súplicas; e olharão para mim, a 

quem traspassaram; e o prantearão como quem 

pranteia por um unigênito; e chorarão amargamente 

por ele, como se chora amargamente pelo 

primogênito” Zc 13.10. Os irmãos pré-milenistas 

entendem que isso acontecerá no final do período 

tribulacional quando o Messias (Jesus) aparecer para 

livrá-los da iminente destruição protagonizada pelos 

exércitos do Anticristo. Outros (os teólogos 

reformados) acham que essa profecia refere-se aos 

judeus individuais quando se converte a Cristo, no 

programa geral da Igreja, conforme explicitado por 

Paulo em Rm 9 a 11.  

   O livro termina com uma profecia sobre a exaltação 

de Israel (espiritual) com o advento do Messias. 

                    Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  
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          CALENDÁRIO DE EVENTOS (AGO/SET) 

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. 13/09 – Dia 

do Adolescente; 13/09 – Aniversário DHEC; 19,20/09 

– Aniversário da Igreja; 24 a 27/09 – Aniversário Cong. 

Valentina; 27/09 – Sopão na Rota do Sol; 27/09 – Dia 

do Ancião.                 

    ANIVERSARIANTES DE JULHO (2ª Quinzena)  

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; 29-Felipe 

José; 30-Alyne Alcântara; 30-Josefa Porfírio; 30-Célia 

Farias; 31-Beatriz Paredes  (Valentina).            

           PARABÉNS ANIVERSARIANTES!       

 

 

 

 
 
 
 
 

 

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! 

ESCALA DE DIACONOS 
Hoje à noite: Marconi/Euclides; Ter – Davi  

 

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  

 

“E, se alguém lhe disser: Que feridas são essas nas 

tuas mãos?, dirá ele: São as feridas com que fui 

ferido em casa dos meus amigos”. Zc 13.6 



 

 

     
             ESCALA DE OBREIROS (AGOSTO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
02 – Pr. Walter; 09 – Pr. Eudes; 16 – Pr. Jedaías;  

23 – Pr. Samuel; 30 – Pr. Eudes 
CULTO DEVOCIONAL 

02 – Isabel; 09 – Iza Maria; 16 – Steffanie;  
23 – Bruna Carla; 30 – Murilo Pedro 

MOCIDADE (SÁB) 
 01 -  Pr. Samuel; 08 – Pr. Jedaías;  

15 – Dc. Josias; 22 – Pr. Walter 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

05 – Marlene Soares; 12 – Iza Maria;  
19 – Pr. Jedaías; 26 – Pr. Samuel  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Bosco (05,19); Meireles (12,26)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
02 – Pr. Jedaías; 09 – Pb. Enoaldo; 16 – Pr. Walter;  

23 – Davi Silva; 30 – Pb. Enoaldo 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

02 – Pb. Silas; 09 – Dc. Bonifácio; 16 – Dc. Marconi;  
23 – Pr. Jedaías; 30 – Pb. Silas 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
02 – Dc. Josias; 09 – Pb. Saul; 16 – Pb. Emanuel;  

23 – Pr. Walter; 30 – Pr. Jedaías 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

02 – Pr. Samuel; 09 – Pr. Jedaías; 16 – Pb. C. Alberto;  
23 – Pb. Emanuel; 30 – Pr. Samuel 

       ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
04 – Pr. Samuel; 11 – Pr. Eudes;  
18 – Pr. Jedaías; 25 – Pr. Walter  

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Samuel Medeiros (04,18); Davi Silva (11,25) 

ESCALA CASA DE ACOLHIDA 

09/08 – Pr. Samuel; 23/08 – Virginia Macedo    
 
 

 
 

        As Reuniões da Igreja (Pr. Eudes) 

    A Igreja é a família de Deus, composta dos salvos. 
No plano de Deus, os crentes devem se reunir para 
adoração, para exortação, edificação espiritual e 
proclamação do evangelho. Deus prometeu se fazer 
presente nas reuniões corporativas da Igreja “onde 
estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí  
estarei eu no meio deles” Mt 18.20. 
     Os crentes se reúnem para adoração a Deus. “Daí 
ao Senhor, ó famílias dos povos, daí ao Senhor glória e 
força. Daí ao Senhor a glória devida ao seu nome; 
trazei oferendas, e entrai nos seus átrios. Adorai ao 
Senhor na beleza da santidade;...” Sl 96.7-9. (Veja 
ainda Sl 95.1-3; Jo 4.21-24); para oração. “E, 
considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de 
João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos 
estavam reunidos e oravam” At 12.12 (Veja ainda At 
1.13,14; Tg 5.16; At 2.1; 4.23,24); para edificação 
espiritual, através do estudo das Sagradas Escrituras. 
“Que fareis pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada 
um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem 
língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação” 
1 Co 1426. (Veja ainda Ef 2.20-22; 4.15,16); para 
proclamação do evangelho.  “E disse-lhes: Ide por todo 
o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura” Mc 
16.15 (Veja ainda Mt 28.18-20; Lc 24.47; At 1.8; 1 Co 
9.15,16).  
    Em cada reunião da Igreja Deus se faz presente e 
tem uma bênção reservada para aqueles que se 
encontram nela, por isso devemos considerá-la como 
um privilégio dado por Deus para que usufruamos de 
Sua santa presença. Perde o crente a bênção do culto 
quando falta às reuniões da Igreja. Além da adoração, 
edificação e proclamação, os crentes também se 
reúnem para a celebração da Ceia do Senhor e para a 
realização do Batismo Cerimonial, este último quando 
houver.  

                             ########## 
BODAS DE ROSA: o casal Marçal e Ligia completou 
no dia 23/07, dezessete anos de feliz união conjugal. 

Nossos parabéns ao ilustre casal por essa data. 

ANIVERSÁRIO DO CIRCULO DE ORAÇÃO: no próximo dia 

05/08 (feriado municipal), o nosso Circulo de Oração 

estará completando dezessete anos de organização. O 

Culto de Aniversário será realizado à tarde no horário 

das 14.30h às 17h. Estará conosco ministrando a 

Palavra de Deus a Missionária Vilma, da Igreja Batista, 

Ministério Restaurando Vidas. O Tema do aniversário é: 

Mulheres de oração vencendo o impossível em tempo 

de crises. O lema é 1 Samuel 1.10.  

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

dia 05 de agosto, 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/PB. A taxa de inscrição 

é R$ 30,00, incluído almoço e lazer. Os oficiais 

procurem Diác. Marçal e se inscrevam. 

SALA DA MOCIDADE: a sala da Mocidade da Igreja já 

está pronta e liberada para uso dos jovens. As reuniões 

dos jovens, de porte até quarenta pessoas, serão 

realizadas nela. Isto quer dizer que as outras reuniões 

somente serão realizadas no santuário se forem de 

grande porte, por questão de economia com energia. 

NOTA DE FALECIMENTO: faleceu na madrugada da 

quinta-feira passada a genitora do Diác. Gentil. O 

sepultamento deu-se em Brasília/DF onde residia. Os 

nossos sentimentos a Gentil e família.   

 PROGRAMAÇÃO MOCIDADE -  AGOSTO/SETEMBRO 

01/08 – CULTO NA IGREJA 

Direção: Jheniffer; Pregação: Pr. Samuel 

Louvor: violão e Percussão (Danilo) 

08/08 – Pitstop Casa de Keilla 

Direção: Andressa/Keilla; Pregação: Pr. Jedaías 

Louvor: Voz e Violão 

15/08 – CULTO NA IGREJA 

Direção: Marcos Victor; Pregação: Dc. Josias 

Louvor: Violão e percussão (Danilo) 

22/08 – CULTO NA IGREJA 

Direção: Bruna; Pregação: Pr. Walter 

Louvor: Violão e percussão (Danilo) 

29/08 – ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA 

05/09 – CULTO NA IGREJA – SORVETADA 

Direção: Danilo; Sorteios de Brindes 

12/09 – JANTAR DE CASAIS 

26/09 – CULTO NA IGREJA 

Direção: Makoby; Pregação: Davi Silva 

Louvor: Violão e percussão (Danilo) 

 

 

“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 

Fones 3221.4900; 3242.  
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