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BOLETIM DOMINICAL – 14/06/15 
  Uma panorâmica sobre Jonas 

 

    O livro do profeta Jonas é um livro autobiográfico, 

nele não se encontra nenhuma mensagem profética. 

Nesse livro o profeta Jonas conta a sua experiência 

nas lides ministeriais como profeta do Senhor. 

    Jonas profetizou no reinado de Jeroboão II (reino do 

Norte) 2 Rs 14.25. Fora da informação constante do 

texto citado e do seu livro não temos nenhuma outra 

informação no Antigo Testamento sobre ele. Esse 

profeta é citado por Cristo duas vezes. Numa como 

tipo de Cristo e na outra como profeta enviado por 

Deus para falar em nome do Senhor (Mt 12.39-31). 

    O livro começa com a sua chamada para uma obra 

especifica junto a grande cidade de Nínive, capital da 

Assíria, a potência mundial da época. No capitulo 1 

do livro de Jonas temos a convocação divina para ele 

ir pregar em Nínive e a fuga do profeta para um lugar 

distante do que Deus lhe tinha ordenado. No trajeto 

de sua viagem, num navio para Társis, por ordem de 

Deus o mar se agita e a embarcação enfrenta uma 

terrível tempestade que só é aplacada quando o 

profeta confessa que por sua causa aquilo 

acontecera, e o seu consequente descarte do navio e 

o tragamento dele por um grande peixe que Deus 

deparara para essa finalidade. 

   O capitulo 2 do livro relata a angustiosa oração feita 

pelo profeta e a sua salvação como resposta divina. A 

Bíblia diz que o peixe que engolira  Jonas  o vomitou 

numa das praias do Mar Mediterrâneo por ordem de 

Deus, depois do profeta ter passado três dias e três 

noite no seu ventre.  

   O capitulo 3 do livro relata a repetição da ordem 

dada por Deus para que ele fosse para Nínive e 

cumprisse a missão de pregar contra ela. A 

mensagem de Jonas, curta, objetiva, sem nenhum 

rodeio tem um efeito extraordinário. Toda a 

população daquela cidade se arrepende de seus       

 

pecados e se converte ao Senhor e por isso é 

poupada do juízo anunciado na mensagem 

profética. Foi um avivamento espiritual poderoso o 

que aconteceu em Nínive naquela época por graça 

e misericórdia de Deus. 

   No capitulo 4 é relatado o desagrado do profeta 

pelo resultado de sua pregação. Esse seu 

desagrado foi consequência do seu preconceito 

contra os ninivitas, pois era um povo que não fazia 

parte da aliança que Deus estabelecera com Israel. 

Além disso, o profeta tinha consciência de que 

aquele povo seria usado por Deus para punir o reino 

de Israel (Norte), o que aconteceu em 722 a. C., 

quando os assírios conquistaram as cidades desse 

reino, e levavam o povo em cativeiro, e colocado 

povos estrangeiros conquistados na terra de Israel 

que mais tarde deram origem aos samaritanos. 

    O desagrado do profeta é punido por Deus, numa 

lição dada pelo Senhor a ele, quando uma árvore 

que crescera da noite para o dia e dera conforto ao 

servo do Senhor secara também de imediato por 

uma ação divina. As palavras ditas por Deus a ele 

foi uma lição sobre o exercício da misericórdia.  

Parece que essa palavra (misericórdia, graça) era 

estranha ao rigoroso profeta. 

   Algumas lições pode-se extrair desse precioso 

livro, senão vejamos: 1) Deus é o Senhor do 

Universo, todas as nações lhe interessam; 2) Os 

pecados de uma nação incomodam a Deus; 3) 

Geralmente antes de Deus entrar em juízo com um 

povo ou alguém, o adverte chamando ao 

arrependimento, quando Ele tem propósito nisso; 4) 

Os fenômenos da natureza estão sob o controle do 

Altíssimo;   5) Quando Deus tem um propósito em 

curso Ele opera com obras contingenciais para que 

o seu propósito seja realizado; 6) A oração é um 

recurso extraordinário em momentos de angústias; 

7) Um avivamento espiritual sempre é provocado 

pela pregação da Palavra de Deus; 8) O 

arrependimento, que envolve sentimento e vontade, 

é tratado por Deus com misericórdia; 9) Mesmo 

sendo servos de Deus, somos ainda 

preconceituosos, muito ou pouco;  10) A vontade 

divina sempre prevalecerá, quer o homem queira ou 

não.                Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

               CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUN) 
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: hoje 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  

 

“E ele lhes disse: Levantai-me, e lançai-me ao mar, 

e o mar se aquietará; porque eu sei que por minha 

causa vos sobreveio esta grande tempestade” 

Jn 1.12 



 

 

     
             ESCALA DE OBREIROS (JUNHO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
14 – SEMI (Pr. Eduardo);  

21 – Pr. Walter; 28 – Pr. Eudes 
CULTO DEVOCIONAL 

14 – SEMI (Gideões Internacionais; Pr. Jedaías);  
21 – Miss. Maria Eliane; 28 – Isabel Cristina 

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

17 – Pr. Jedaías; 24 - Miss. Liliane  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (17); Meireles (24)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

14 – Pb. Severino; 21 – Dc. Josias; 28 – Pb. Enoaldo 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

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

14 – Pb. Emanuel; 21 – Pb. Saul; 28 – Pr. Jedaías 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

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

16 – Jedaías; 23 – Pr. Samuel; 30 – Pr. Eudes 
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

Davi Silva (16,30); Samuel Medeiros (23) 
CASA DE ACOLHIDA 

20 – Pr. Samuel   
ESCALA DE DIACONOS 

Hoje à noite: Gentil/Murilo; Ter – Davi   

 
 

 
PRODUTOS AVON: a irmã Verônica Mello é 
revendedora dos produtos da Avon 
Cosméticos. Preço acessível, ótima qualidade, 
e pronta entrega. Fone: 988436656. Prestigiem! 

      O Evangelho de Cristo (Pr. Eudes) 
“Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro 

escondido num campo que um homem achou e 

escondeu; e, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto 

tem, e compra aquele campo” Mt 13.44.  

    O Evangelho significa Boas Novas de Salvação 

através de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem 

que é alicerçada na morte e ressurreição de Cristo é a 

mensagem por excelência do reino de Deus na sua 

dimensão espiritual. Aproveitando a parábola acima, 

descobrimos cinco coisas maravilhosas nessa 

mensagem no que se refere ao Evangelho; 1) A 

realidade do Evangelho (O reino dos Céus é 

semelhante) O evangelho está baseado em fatos 

históricos incontestáveis, a morte e a ressurreição de 

Jesus. “Porque primeiramente vos entreguei o que 

também recebi: que Cristo morreu por nossos 

pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e 

que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras” 

1 Co 15.3,4; 2) A preciosidade do Evangelho (um 

tesouro escondido) O Evangelho é comparado a um 

tesouro de grande valor. “sabendo que não foi com 

coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes 

resgatados da vossa vã maneira de viver que, por 

tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o 

precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro 

imaculado e incontaminado” 1 Pe 1.18,19; 3) A 

acessibilidade do Evangelho (um homem achou). O 

Evangelho pode ser encontrado pelo homem. “Vinde a 

mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu 

vos aliviarei” Mt 11.28; 4)  A expectativa oferecida  

pelo Evangelho (pelo gozo dele). O Evangelho oferece 

gozo e alegria espiritual, sendo na parábola 

comparada a alegria que o homem teve ao encontrar 

o tesouro. “porque o Reino de Deus não é comida nem 

bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo” 

Rm 14.17; 5) As exigências do Evangelho (vende tudo 

quanto tem). O Evangelho exige que a pessoa se 

arrependa e creia em Cristo. “...  veio Jesus para a 

Galiléia, pregando o evangelho do Reino de Deus e 

dizendo: O tempo está cumprido, e o Reino de Deus 

está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho” 

Mc 1.14, 15. Na parábola, a comparação é feita com a 

atitude do homem que teve de se desfazer  de  tudo o 

que tinha para adquirir o campo onde o tesouro 

estava escondido. Deus quer que a pessoa que ouve 

o evangelho abra mão da sua autossuficiência e 

receba gratuitamente essa benção em sua vida. 

JANTAR DOS CASAIS: o jantar de casais promovido pela 

nossa Igreja e realizado na sexta-feira passada no City 

Park foi em tudo abençoado por Deus. Agradecemos 

aos irmãos  que fazem o DCAS (Departamento de 

Casais) pela coordenação do jantar, e ao Pastor Alberto 

Matos pela palestra ministrada. Deus a todos 

recompense. 

CASAMENTO: casaram-se ontem à noite aqui em nossa 

Igreja os jovens Lucyan e Elinalva. A cerimônia foi 

oficiada pelo Pastor da Igreja e a parte social foi 

realizada numa casa de eventos no Geisel. 

Parabenizamos ao jovem casal. Deus os abençoe!. 

CONG. ERNANI SÁTIRO (BATISMO E GRATIDÃO): no 

domingo passado foram batizadas na Congregação do 

Ernani Sátiro as irmãs Maria Edinalva da Silva e 

Edileuza Marculino dos Santos, conforme autorizado 

pela assembleia da Igreja realizada em 19/05/15. A 

cerimônia do batismo foi  oficiada pelo Pastor Samuel 

Santos, de nossa Igreja. O Presb. Saul agradece aos 

irmãos que colaboraram na festividade de aniversário 

da Congregação realizada no sábado dia 06 deste mês.  

DOMINGO MISSIONÁRIO: hoje teremos o nosso domingo 

missionário. Tanto a reunião da manhã como a da noite 

terá como tema a obra missionária. Estará conosco pela 

manhã os Gideões Internacionais e pregará no culto o 

Pastor Jedaías. 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.  

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 asp. 

a Diácono Marconi, foi submetida a uma cirurgia no 

coração e encontra-se hospitalizada na UNIMED. 

Continuemos orando por ela.  

DARLENE ENFERMA: a nossa irmã Darlene encontra-se 

em casa convalescendo de uma cirurgia. Oremos por 

ela para que Deus a restaure plenamente.  

                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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