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BOLETIM DOMINICAL – 07/06/15 
  Uma panorâmica sobre Obadias 

 

    O livro do profeta Obadias é o menor dos livros 

proféticos, pois só tem um capítulo. O alvo de sua 

profecia é o povo de Edom, descendentes de Esaú 

irmão de Jacó. 

    Sobre esse profeta pouco se sabe senão que 

profetizou no reino de Judá. O nome Obadias era 

comum em Israel e significa servo do Senhor. A 

ocasião de sua mensagem profética foi uma invasão 

de Jerusalém por um povo inimigo, mas não se sabe 

qual. Segundo a Bíblia, Jerusalém foi pilhada cinco 

vezes durante o tempo do Antigo Testamento (pelo 

Egito, durante o reinado de Roboão; pelos filisteus e 

árabes durante o reinado de Jorão; por Israel, reino do 

Norte na época de  Joás e pelos caldeus duas vezes, 

uma na época de Joaquim e a outra na época de 

Zedequias). A razão da profecia contra Edom foi 

porque esse povo se alegrou com a desventura do 

povo de Deus bem como ter participado dos despojos 

numa dessas invasões. 

   As razões históricas do ódio desse povo para com 

os seus parentes distantes remonta a época de Jacó 

e Esaú, quando o primeiro comprou o direito de 

primogenitura de seu irmão e depois tomou a sua 

benção (Gn 27). Mesmo Esaú e Jacó tendo se 

reconciliado (Gn 32, 33), os descendentes de Esaú 

não aceitaram com facilidade o que acontecera e, em 

diversas ocasiões, se postaram contra Israel, sendo a 

identificada no livro de Obadias uma delas. Na 

história bíblica os edomitas, em diversas ocasiões, se 

opuseram ao povo de Deus e se aliaram aos seus 

algozes. A primeira delas foi quando Israel ia em 

direção à terra prometida e os edomitas não o 

deixaram passar pelos seus termos (Nm 20.14-21). 

Depois, em outras duas ocasiões, sendo uma 

relatada no livro de 2 Cr 21 e a outra em 2 Rs 25. 

  O livro de Obadias divide-se em duas partes:  

    

   

a primeira parte corresponde aos versículos 1-14. 

Nessa parte, Deus expressa a sua ira contra os 

edomitas por causa de sua soberba e por se julgar 

inexpugnável visto que moravam em montanhas, e 

também pelo que fizera a Israel, pois esse povo se 

alegrara com a desgraça alheia. Como o juízo 

contra Jerusalém viera da parte de Deus por causa 

dos pecados daquela cidade ninguém tinha o 

direito de dizer  “bem feito”, porque Deus estava 

tratando com o seu povo visando uma correção. Em 

relação ao povo de Deus existe uma máxima: com 

esse povo ninguém mexe. 

    A segunda parte do livro, que contempla os 

versículos 15 a 21,  trata do dia do Senhor quando 

Edom seria destruído juntamente com todos os 

inimigos de Deus e do seu povo, ao passo que o 

povo escolhido seria salvo, e o seu reino triunfaria.  

   Sobre a expressão “dia do Senhor”, no caso, deve-

se observar duas coisas: a primeira é o dia em que 

Edom seria destruído, ou seja,  um juízo localizado 

na história. A outra questão é a que trata do juízo 

divino sobre as nações, no caso, representadas por 

Edom, no dia escatológico da segunda vinda do 

Senhor, evento que está para acontecer. Na 

história, o dia do Senhor para Edom foi ao tempo 

dos romanos quando esse povo invadiu o Oriente 

Médio e controlou toda aquela região. Segundo os 

historiadores bíblicos, a partir do ano 70 d.C., os 

edomitas desaparecem da história sendo 

assimilados pelos árabes nabateus. 

   Quanto ao dia escatológico do Senhor em que 

todas as nações irão receber o tratamento devido, 

esse dia, que não é necessariamente um dia de 24 

horas, e sim um tempo em que Deus tratará com as 

nações que tem se postado contra o seu povo, 

perseguindo a fé cristã. “Porque o dia do Senhor 

está perto, sobre todas as nações; como tu fizeste, 

assim se fará contigo; a tua maldade cairá sobre a 

tua cabeça. Porque, como vós bebestes no monte 

da minha santidade, assim beberão de contínuo 

todas as nações; beberão, e engolirão, e serão 

como se nunca tivessem sido” Ob 15,16. O livro 

ainda fala de forma profética sobre o futuro 

livramento do povo de Deus, o que acontecerá na 

segunda vinda de Cristo.    Pr. Eudes L. Cavalcanti 
 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

              CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUN) 
12/06 – Jantar de Casais; 13/06 – Casamento Lucyan; 
14/06 – Dia dos Oficiais; 14/06 – Domingo Missionário 
(manhã – Gideões Internacionais); 27/06 – 
Programação do DLOV;  27/06 – 2º Encontro Mães 
Intercessoras; 28/06 – Dia da Beneficência.    
                ANIVERSARIANTES DE JUNHO 
01-Mardoqueu Mendes (R. do Sol); 01-Nathan de 
Souza; 02-Myllena Araújo; 02 – Davi Silva; 04-
Lucyan Soares; 05-Pr.Toni (Valentina); 05-Maria 
Angélica (E. Sátiro); 06-Samuel de Oliveira; 06-Mª 
Geralda (Valentina); 08-Viviane da Costa; 08-
Isvonete da Silva (R. do Sol); 09-Marcone da Silva (R. 
do Sol); 09-Cleane Martins (E. Sátiro); 09-Stefanie 
Giulyane; 10-Mª de Lourdes (E. Sátiro); 10- Marília 
dos Santos; 11-Euzari Mª (Valentina); 11-Thamayron 
Alves (Valentina); 12-Marai do Socorro (E. Sátiro); 13-
Katiane Ferreira (E. Sátiro); 14-Luiz Vasconcelos (R. 
do Sol); 15-Janiele Andrade; 17-Jair Costa (J. Américo); 
18-Diác. Marcos Soares; 18- Mª José Teixeira (R. do Sol); 
18-Emília Lopes (E. Sátiro); 19-Enoque Monteiro; 20-
Ana Gabrielly (E. Sátiro); 20-Djanilson Rodrigues; 21-
Henrique Viera (Valentina); 21-Camila Cíntia 
(Valentina); 23-Pb. Valdenor Torres; 23-Eliane da 
Penha (Valentina); 24-Josefa de Aquino; 27-Kristofer 
Silva ;27-Micaela Mota (Valentina); 28-Gabriel 
Cavalcanti (R. do Sol); 30-Edméia Brito; 30-Pr. 
Walter Bezerra e 30-Laércia Jamilly.                             
                              @@@@@@@ 

DIA DOS OFICIAIS: no próximo domingo pela manhã 

iremos oferecer a Deus um culto de ação de graças 

pela passagem do Dia do Oficial (2º domingo de junho). 

SORTEIO AUTOMOVEL: um automóvel FIAT UNO, 

2009/10,  será sorteado em breve pela Igreja Batista 

do Rangel. Valor da cartela R$ 10,00. Procure Adriana 

Meireles e colabore. 

 

 

 

 

 
 

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  

 

“Mas no monte de Sião haverá livramento, e ele 

será santo; e os da casa de Jacó possuirão as suas 

herdades Ob 1.17  



 

 

    ESCALA DE OBREIROS (JUNHO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

07 – Pr. Eudes; 14 – SEMI;  
21 – Pr. Walter; 28 – Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 
07 – Iza Maria; 14 – SEMI (Gideões Internacionais);  

21 – Miss. Maria Eliane; 28 – Isabel Cristina 
MOCIDADE (SÁB) 

 Responsabilidade Pr. Jedaías 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

10 – Pr. Samuel;  
17 – Pr. Jedaías; 24 - Miss. Liliane  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Bosco (17); Meireles (10,24)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
07 – Pr. Walter; 14 – Pb. Severino;  
21 – Dc. Josias; 28 – Pb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
07 – Pr. Jedaías; 14 – Dc. Marcone;  

21 – Pb. Silas; 28 – Pr. Walter 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

07 – Pr. Samuel; 14 – Pb. Emanuel;  
21 – Pb. Saul; 28 – Pr. Jedaías 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
07 – Davi Silva; 14 – Pr. Jedaías;  

21 – Pr. Samuel; 28 – Pb. Emanuel 
       ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

09 – Miss. Liliane; 16 – Jedaías;  
23 – Pr. Samuel; 30 – Pr. Eudes 

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Davi Silva (16,30); Samuel Medeiros (09,23) 

CASA DE ACOLHIDA 

20 – Pr. Samuel   
ESCALA DE DIACONOS 

Hoje à noite: Euclides/Josias; Ter – Marçal 
   

 
 

  

          A Ceia do Senhor (Pr. Eudes) 
    O nosso Senhor Jesus na noite em que foi traído 

instituiu a Ceia Memorial, logo após celebrar a páscoa 

judaica. Os registros bíblicos sobre a instituição e 

celebração da Ceia encontram-se nos evangelhos 

sinóticos (Mateus 26.26-30; Marcos 14.22-26; Lucas 

22.14-20) e na primeira carta de Paulo aos Coríntios 

11.23-32. 

  Na instituição da Ceia, o Senhor Jesus utilizou-se de 

dois elementos que estavam presente na celebração 

da páscoa: o pão e o vinho. Ao tomar o pão o Senhor 

Jesus deu graças e o partiu entregando-o aos SEUS 

discípulos dizendo esta célebre expressão: “Tomai e 

comei isto é o meu corpo fazei isto em memória de 

mim”. Em seguida, o Senhor tomou o vinho e disse 

aos seus discípulos: “Bebei dele todos, pois isto é o 

meu sangue, o sangue da nova aliança que é 

derramado em favor de muitos”.  

  O pão e o vinho quando da celebração da Ceia 

adquirem uma representatividade: o pão representa o 

corpo do Senhor Jesus que foi supliciado na cruz do 

Calvário e o vinho representa o Seu precioso sangue 

que foi derramado para a eterna redenção dos 

escolhidos de Deus e para a contínua purificação de 

seus pecados. 

  Aos ministros do Senhor, devidamente credenciados, 

foi dada a autorização para oficiarem a Ceia do 

Senhor.  

  Só os crentes em Cristo, batizados cerimonialmente 

com água em nome do Pai, e do Filho e do Espírito 

Santo, e que estejam em comunhão com Deus e com 

a Igreja que pertence, é que devem participar da Ceia. 

  À Igreja Deus deu autoridade para determinar a 

periodicidade da celebração da Ceia do Senhor. Nós, 

como Igreja organizada que somos  (Igreja Evangélica 

Congregacional), determinamos que essa celebração 

deva ser realizada, a priori, no primeiro domingo de 
cada mês. 

  Ainda quanto à participação dos crentes na Ceia do 

Senhor, os mesmos devem fazê-lo com a 

compreensão correta do seu significado e com a 

consciência tranquila. O apóstolo Paulo ensina que 

participar da Ceia dignamente traz benção para a vida 

do crente e que participar indignamente traz juízo de 

Deus sobre ele. 

  Nenhum crente em Cristo deve se privar da Ceia 

exceto se estiver sob disciplina da Igreja, pois ela é 

uma ordenança que o Senhor Jesus deixou para ele. 

CEIA DO SENHOR: hoje à noite iremos celebrar a Ceia do 

Senhor. Lembramos aos irmãos que a Ceia é o símbolo 

memorial da morte redentora de nosso Senhor Jesus 

Cristo. O Senhor da Igreja ordenou que ela 

periodicamente fizesse essa celebração em memória 

dele. Assim sendo, subamos a Casa do Senhor para 

participarmos dessa que é uma das maiores 

celebrações da Igreja. “Fazei isto em memória de mim”. 

BATISMO NO ERNANI SÁTIRO: hoje à noite na nossa 

Congregação no Ernani Sátiro serão batizadas as irmãs 

Maria Edinalva da Silva e Edileuza Marculino dos 

Santos, conforme autorizado pela assembleia da Igreja 

realizada em 19/05/15. O batismo será oficiado pelo 

Pastor Samuel Santos. 

DOMINGO MISSIONÁRIO: no próximo domingo teremos 

uma programação missionária tanto pela manhã como 

a noite. Estará conosco pela manhã os Gideões 

Internacionais e pregará no culto o Pastor da Igreja. A 

noite estará conosco ministrando a Palavra de Deus o 

Pastor Eduardo (Presbiteriana do Geisel). Ainda à noite 

iremos levantar a segunda oferta missionária para a 

nossa Denominação. O nosso alvo é de R$ 500,00. 

Desse alvo participarão a Igreja sede e as 

Congregações. A direção de ambos os cultos é da 

Secretaria de Missões (SEMI).  

JANTAR DOS NAMORADOS: na próxima sexta-feira, a 

partir das 20h, teremos o jantar dos namorados. O local 

de realização do jantar é o City Park, no Valentina. Antes 

do jantar, o Pastor Antônio Alberto Matos proferirá uma 

palestra sobre a temática Namoro, Noivado e 

Casamento. O Pastor Alberto trabalha nos Estados 

Unidos nessa área como palestrante. O valor da taxa de 

inscrição é de R$ 40,00 por casal. Prestigiem! 

PROGRAMAÇÃO DLOV: no próximo dia 27 (sábado) 

teremos uma programação especial organizada pelo 

Departamento de Louvor de nossa Igreja. O tema 

escolhido pela diretoria do DLOV foi: O poder de uma 

Igreja que ora. O lema: “Muita oração muito poder, 

pouca oração pouco poder, e nenhuma oração nenhum 

poder”. A preletora será a Missionária Clarisse Meireles, 

da Igreja Evangélica Restauração e Vida. A direção do 

culto é de responsabilidade do Diác. Murilo Pedro, 

diretor do DLOV.  

ANGELA HOSPITALIZADA: a irmã Ângela, esposa do 

aspirante a Diácono Marconi, encontra-se hospitalizada 

no Memorial São Francisco. Continuemos orando por ela 

para que Deus restitua a sua saúde.  

                VISITANTE SEJA BEM VINDO! 

 

“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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