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BOLETIM DOMINICAL – 28/06/15 
  Uma panorâmica sobre Naum 

 

    Naum, cujo nome significa consolação, profetizou 

no reino de Judá, na época de Josias, um dos reis 

reformadores daquele reino (os outros foram Josafá e 

Ezequias). 

    O livro de Naum enfoca o juízo de Deus sobre a 

Assíria, especialmente sobre Nínive a capital daquele 

reino, a grande potência militar da época. Quanto a 

Nínive, ela já tinha sido poupada por Deus quando os 

ninivitas se arrependeram ao ouvir a pesada 

mensagem de Deus através do profeta Jonas, isso um 

século antes. (Veja o livro de Jonas). 

    Os assírios tornaram-se famosos na história pela 

crueldade com que tratava os povos conquistados, 

inclusive o reino do Norte (Israel) que foi destruído por 

eles e o restante levado cativo e espalhado noutros 

reinos conquistados pela Assíria. Lembrando aos 

leitores que para a terra de Israel foi baldeado outros 

povos conquistados pelos assírios que mais tarde 

deram origem aos samaritanos (2 Rs 17.24-41).  

    O declínio assírio começou com a invasão do reino 

de Judá na época de Ezequias, liderado pelo rei 

Senaqueribe, sendo destruído o exército assírio, que 

tinha um contingente de 185.000 guerreiros, por 

intervenção divina conforme relato de 2 Crônicas 

32.1—23 e Isaías capítulos 36 e 37. “Pelo que assim 

diz o Senhor acerca do rei da Assíria: Não entrará 

nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma; 

tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará 

contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde  vier, 

por esse voltará; mas nesta cidade não entrará, diz o 

Senhor. Porque eu ampararei esta cidade, para a 

livrar, por amor de mim e por amor do meu servo 

Davi. Então, saiu o Anjo do Senhor e feriu, no arraial 

dos assírios, a cento e oitenta e cinco mil; e, quando 

se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram 

corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da  

     

 

Assíria, se retirou, e se foi, e voltou, e ficou em 

Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na 

casa de Nisroque, seu deus,...  seus filhos, o feriram 

à espada...; e Esar-Hadom, seu filho, reinou em seu 

lugar”. Is 37.33-38. 

     Os assírios foram conquistados pelos caldeus 

que ocupou a posição de nação líder do mundo na 

época. Nessa conquista cumpriu-se a profecia de 

Naum sobre a destruição dos assírios. 

    Quanto ao livro de Naum podemos dividi-lo em 

três partes cada uma correspondendo a um 

capítulo.  O capítulo 1 contém uma descrição clara 

de uma faceta do caráter de Deus como justo em 

punir os pecados, no caso, da cidade de Nínive; O 

capítulo 2 trata da predição do castigo iminente de 

Nínive e como se daria esse juízo; e no capítulo 3 

encontramos o profeta descrevendo as razões 

porque Deus iria castigar os assírios (prostituição, 

impiedade e feitiçaria). Ainda sobre o livro, Naum é 

um dos três livros proféticos (os outros são Obadias 

e Jonas) que não trata dos erros do povo de Deus. 

Isso leva a crer que o mesmo foi escrito no reinado 

de Josias quando aquele jovem rei empreendeu 

uma grande reforma religiosa no reino de Judá. É 

bom lembrar que o reino de Israel (Norte) já não 

existia na época de Josias. 

    Como Naum significa consolação como já foi dito, 

esse livro traz também uma pequena, mas ao 

mesmo tempo grande mensagem de consolação 

para Judá. “Eis sobre os montes os pés do que traz 

boas-novas, do que anuncia a paz! Celebra as tuas 

festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio 

não tornará mais a passar por ti; ele é inteiramente 

exterminado” Na 1.15.  

    Desse precioso livro e do seu contexto 

profético/histórico podemos extrair algumas 

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

universo. Ele usou os assírios para punir Israel; 2) 

Deus mesmo usando os ímpios para cumprir um 

propósito Seu não os isenta da responsabilidade 

pelos atos praticados. 3) Deus é o protetor do seu 

povo; 4) Deus é o justo Juiz e retribui a cada um 

(nação ou indivíduo) segundo as suas obras, 

doutrina essa consolidada no Novo Testamento. 

                     Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
           

          CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUN/JUL) 
28/06 – Dia da Beneficência. 04,11,18,25/07 – 
Gincana Radical DMOC 2015; 1 a 5/07 - EBF Igreja; 
11/07 – Dia da Mulher Congregacional (11) – Chá 
das Princesas; 18/07 – Reunião de Lideranças da 
Igreja (almoço); 06 a 10/07 – EBF Valentina; 19/07 
– Aniversário Grupo Ágape; 26/07 – Aniversário 
Coral Filhos do Rei.             
              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; 30-
Laércia Jamilly.     
           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  

 

“Eis sobre os montes os pés do que traz boas-

novas, do que anuncia a paz! Celebra as tuas 

festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o 

ímpio não tornará mais a passar por ti; ele é 

inteiramente exterminado”.  Na 1.15. 
 



 

 

     
               ESCALA DE OBREIROS (JULHO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
05 – Pb. Silas; 12 – Pr. Eudes;  

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

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

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

01 – Pr. Samuel; 08 – Pr. Jedaías; 15 – Miss. Liliane;  
22 – Marlene Soares; 29 – Iza Maria  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Bosco (01,15,29); Meireles (08,22)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
05 – Pr. Samuel; 12 – Pb. Enoaldo;  
19 – Pr. Walter; 26 – Pb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
05 – Pr. Jedaías; 12 – Pb. Silas;  

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

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

05 – Pb. Emanuel; 12 – Pr. Samuel;  
19 – Pr. Jedaías; 26 – Pr. Samuel 

       ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
07 – Pr. Eudes; 14 – Pr. Jedaías;  
21 – Davi Silva; 28 – Pr. Samuel  

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Samuel Medeiros (07,21); Davi Silva (14,28) 

ESCALA CASA DE ACOLHIDA 

11/07 – Dc. Josias; 25/07 – Davi Silva   
ESCALA DE DIACONOS 

Hoje à noite: Gentil/Davi; Ter – Marçal  
  

 

       O Cristo Entronizado (Pr. Eudes) 
 

    No estudo da doutrina da pessoa do Senhor Jesus, 

temos um tema conhecido pelo nome de Os Estados 

de Cristo. O primeiro Estado é conhecido pelo nome 

de Estado de Humilhação que consiste das fases: 

Encarnação, Nascimento, Sofrimento, Morte e 

Sepultamento de Cristo. O segundo Estado de Cristo é 

chamado de Estado de Exaltação que consiste das 

fases: Ressurreição, Ascensão, Entronização e 

Segunda Vinda de Cristo em glória.   

     Nesta reflexão teceremos um breve comentário 

sobre a fase conhecida como a Entronização de Cristo. 

A Bíblia diz que o Senhor Jesus como o eterno Filho de 

Deus habitava na glória celeste e estava revestido da 

glória que Lhe era própria como  Deus Filho. “E agora 

glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela 

glória que tinha contigo antes que o mundo existisse” 

Jo 17.5. Com a encarnação, o Verbo, o Senhor Jesus, 

esvaziou-se daquela glória que tinha e assumiu uma 

natureza humana, limitada, frágil, sujeita as tentações 

e a morte. Com a entronização, Cristo reassumiu a 

glória que Lhe pertencia por direito eterno. “Ora a suma 

do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, 

que está assentado nos céus a destra do trono da 

majestade” Hb 8.1. “Vemos, porém, coroado de glória e 

de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor 

do que os anjos, por causa da paixão da morte,...” Hb 

2.9. 

     Esse estado atual de Cristo tem uma implicação 

muito profunda na vida da Igreja, tendo em vista a 

Bíblia dizer que estão sujeitas a Cristo todas as coisas. 

“Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos 

mortos, e pondo-o a sua direita nos céus. Acima de todo 

o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo 

o nome que se nomeia, não só neste século, mas 

também no vindouro; E sujeitou todas as coisas a seus 

pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça 

da Igreja” Ef 1.20-22. (Veja ainda 1 Pe 3.22). 

    Diante disso, a Igreja pode se regozijar na revelação 

da Palavra de Deus de que Jesus exerce um poder 

soberano sobre tudo e todos. É Ele quem controla e 

mantém todas as coisas. O escritor aos Hebreus nos diz 

que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu 

poder (Hb 1.3). Tudo estar sob o controle do Senhor, 

inclusive as nossas vidas, os nossos projetos, nossos 

sonhos, os nossos empreendimentos, portanto, 

dependamos dele e confiemos nele e tudo correrá bem.  

 

DIA DA BENEFICENCIA: hoje estamos comemorando o  

Dia da Beneficência. No culto da noite o Departamento 

de Beneficência de nossa Igreja apresentará um 

relatório de suas atividades nesse importante ministério 

da Igreja.  A oferta do culto da noite será destinada para 

o DBEN a fim de ajudar nas despesas decorrentes das 

atividades do mesmo. 

ANIVERSÁRIO DE VALDENOR: parabenizamos ao Presb. 

Valdenor Torres pela passagem do seu natalício, 

acontecido na terça-feira passada. Agradecemos a Deus 

pela vida de Valdenor, pela sua dedicação a obra do 

Senhor através do ministério de nossa Igreja. Que Deus 

continue abençoando a sua vida e família. 

ANIVERSÁRIO JOSEFA DE AQUINO: a nossa estimada 

irmã Josefa de Aquino completou, na quarta-feira 

passada, mais um ano de vida. Parabenizamos a ilustre 

irmã pelo seu aniversário e pedimos a Deus que 

continue abençoando a sua vida. 

APROVAÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL: 

a nossa irmã Joyce, esposa de André Fragoso, foi 

aprovada recentemente na prova da OAB. Parabéns 

Joyce, Deus te abençoe no exercício de sua profissão. 

PROGRAMAÇÃO DLOV: tivemos ontem à noite a 

oportunidade e o privilégio de celebrarmos ao Senhor 

nosso Deus no culto promovido 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”. Quem ministrou a 

Palavra de Deus foi a Missionária Clarisse Meireles, da 

Igreja Evangélica Restauração e Vida. Participaram 

também do culto os conjuntos Ebenézer e Getsêmani. 

ESCOLA BIBLICA DE FÉRIAS (01 a 05/07): vem a aí a 

nossa EBF. O DINF está se mobilizando para realizar a 

Escola Bíblica de Férias na data acima. Os irmãos que 

amam o ministério com criança procurem a irmã Ligia 

para colaborar com esse projeto. A EBF começará na 

próxima quarta e se estenderá até o sábado. Os pais 

tragam os seus filhos para esse momento de 

aprendizado da Palavra de Deus. 

GINCANA RADICAL DEPARTAMENTO MOCIDADE: está 

prevista para os dias 04, 11, 18 e 25 do próximo mês 

(julho) a  Gincana  Bíblica dos jovens de nossa Igreja 

(templo sede e congregações). Maiores informações 

serão dadas por Danilo, diretor do DMOC. 

VIAGEM DE TELMA: a irmã Telma Fernandes viajou, na 

semana passada, para Paragominas, cidade paraense, 

a fim de visitar uma tia sua que está enferma. 

 

“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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