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BOLETIM DOMINICAL – 31/05/15 
  Uma panorâmica sobre Amós 

 

    O profeta Amós nasceu em Tecoa uma pequena 

aldeia que existia, na época, próxima a Belém de 

Judá. Ele era um fazendeiro, criador de gado e 

plantador de sicômoro (figueira), e foi chamado por 

Deus para profetizar no Reino do Norte (Israel). Veja o 

testemunho desse profeta sobre o seu chamado: “E 

respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era 

profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador 

de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado 

e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo 

Israel” Am 7.14,15.  

    O Reino de Israel, na época, tinha alcançado uma 

prosperidade material muito grande através da 

administração do rei Jeroboão II. O problema desse 

reino do ponto de vista espiritual era que a 

prosperidade gerou arrogância e injustiça social, ou 

seja, os ricos explorando os pobres e negando-lhes os 

seus direitos.  

  O livro de Amós começa com profecias de juízo 

sobre os povos limítrofes de Israel: Siros, filisteus, 

tírios, edomitas, amonitas e moabitas, e a razão 

apresentada por  Deus para esse juízo eram as ações 

vingativas perpetradas  por esses povos contra os 

israelitas. Ainda nesse juízo Deus aponta o pecado do 

seu povo sob o reino de Israel: “Assim diz o Senhor: 

Por três transgressões de Israel e por quatro, não 

retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro 

e o necessitado por um par de sapatos” Am 2.6. Deus 

também aponta os erros do seu povo do reino do Sul 

(Judá), e as razões foram as seguintes: “Assim diz o 

Senhor: Por três transgressões de Judá e por quatro, 

não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do 

Senhor e não guardaram os seus estatutos; antes, se 

deixaram enganar por suas próprias mentiras, após 

as quais andaram seus pais” Am 2.4.  

    Na sua mensagem de juízo entregue ao reino de  

 

Israel (Norte) que, por sinal, foi mais intensa, o 

profeta Amós teve a oposição do principal 

sacerdote daquele reino chamado Amazias, porque 

Amós tinha profetizado contra o rei Jeroboão II. 

Amazias, que era o sacerdote em Betel onde 

Jeroboão I tinha instalado um dos dois bezerros de 

ouro em Israel e que era cultuado naquele reino, 

disse a Amós: “... Vai-te, ó vidente, foge para a terra 

de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza; mas, em 

Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, 

porque é o santuário do rei e a casa do reino” Am 

7.12,13. Em resposta, Amós entregou a esse 

sacerdote uma duríssima mensagem vinda da parte 

do Senhor: “Portanto, assim diz o Senhor: Tua 

mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas 

filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a 

cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel 

certamente será levado cativo para fora da sua 

terra” Am 7.17. 

   A mensagem de juízo de Deus contra Israel foi 

entregue também através de visões simbólicas, 

sendo elas: A visão da locusta, do fogo e do prumo 

(cap. 7) a visão dum cesto de frutos (cap. 8) e a 

visão da ruína do altar em Betel (cap. 9). 

   Através dessas mensagens Deus estava dizendo a 

Israel que Ele era o Deus santo e que não iria 

tolerar a quebra contínua, por parte daquele povo, 

da aliança que fora estabelecida no Sinai, quando 

Israel estava aquartelado lá, e recebera a lei que 

iria nortear o viver do Seu povo na terra da 

promessa. Deus também estava revelando, mais 

uma vez, ao Seu povo que Ele era o Deus 

misericordioso que restauraria a Israel no devido 

tempo após a destruição de ambos os reinos pelos 

assírios e pelos babilônicos. Essa restauração deu-

se através de Ciro, governante persa.  

    É bom lembrar que a restauração espiritual de 

Israel dar-se-á através do programa geral da Igreja 

onde judeu e gentio são reconciliados com Deus 

pela cruz de Cristo. 

    Quanto a Cristologia o texto de Am 9.11 é citado 

por Tiago, o irmão do Senhor, em Atos 15.14-18, 

referindo-se a essa restauração através do 

programa geral da Igreja onde são contemplados 

judeus e gentios.     Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

         CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAI/JUN) 
31/05 – Sopão Rota  do Sol. 02/06 – Reunião 1ª 

Distrital da ALIANÇA; 04/06 – Manhã de Jejum e 

Oração; 04/06 – 8º Encontro de Homens 

Congregacionais da ALIANÇA (CGE); 06/06 - Aniversário 

Cong. Ernani Sátiro; 12/06 – Jantar de Casais; 13/06 – 

Casamento Lucyan; 14/06 – Dia dos Oficiais; 14/06 – 

Domingo Missionário (manhã – Gideões 

Internacionais); 20/06 – 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; 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.  

 

 

 

 
 

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL: Rádio 

CPAD FM, 96.1, aos sábados, no horário das 12h 

as 12.50h. Prestigiem! Divulguem!  

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 que vêm dias, diz o Senhor JEOVÁ, em que 

enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem 

sede de agua, mas de ouvir as palavras do Senhor” 

Am 8.11  



 

 

    ESCALA DE OBREIROS (JUNHO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  
07 – Pr. Eudes; 14 – SEMI;  

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

07 – Isabel; 14 – SEMI (Gideões Internacionais);  
21 – Miss. Maria Eliane; 28 – Iza Maria 

MOCIDADE (SÁB) 
 Responsabilidade Pr. Jedaías 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 
03 – Iza Maria; 10 – Pr. Samuel;  

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

Bosco (03,17); 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 – Pb. Emanuel;  

21 – Pb. Silas; 28 – Pr. Walter 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
07 – Pr. Samuel; 14 – Pr. Walter;  
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 
02 – Pr. Eudes; 09 – Miss. Liliane;  

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

Davi Silva (02,16,30); Samuel Medeiros (09,23) 
CASA DE ACOLHIDA 

06 – Dc. Josias; 20 – Pr. Samuel   
ESCALA DE DIACONOS 

Hoje à noite: Murilo/Gentil; Ter – Davi 
   

 
 

  

      Vendo o que se não ver (Pr. Eudes) 
    A Bíblia nos revela a existência de um mundo de 

natureza espiritual que não se vê pelos olhos naturais 

e sim pelos olhos que são iluminados pelo Espirito 

Santo. Esse reino de natureza espiritual se divide no 

reino da Luz e no reino das trevas. O reino da Luz tem 

como rei o Deus verdadeiro, e o reino das trevas é 

liderado pelo anjo caído, Satanás. 

   Sobre o reino da Luz, a Bíblia fala no Céu um lugar 

paradisíaco, no trono de Deus, em querubins, serafins, 

arcanjo e anjos. Diz ainda que os Céus governa a 

terra. “O Senhor tem estabelecido o seu trono nos 

céus, e o seu reino domina sobre tudo” Sl 103.19. 

“Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, 

levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o 

meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e 

louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo 

domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de 

geração em geração. E todos os moradores da terra 

são reputados em nada; e, segundo a sua vontade, ele 

opera com o exército do céu e os moradores da terra; 

não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: Que 

fazes?” Dn 4.34,35. 

   O reino das trevas existe por permissão do rei do 

reino da Luz, mas esse reino já tem os seus dias 

contados. O diabo e seus anjos serão lançados num 

futuro escatológico no fogo eterno, o inferno, que foi 

preparado para esses sinistros personagens. De uma 

maneira misteriosa Deus permitiu que esse reino se 

estabelecesse para provar os homens.   

  Para se enxergar as ações desses dois reinos e 

atender as orientações do rei do reino da Luz faz-se 

necessário que se tenha a iluminação do Espirito 

Santo. Paulo quando orava pelas igrejas de Éfeso e de 

Colossos pediu a Deus que iluminasse o 

entendimento daqueles irmãos para que eles 

pudessem conhecer a vontade do Rei eterno. Paulo 

revelou ainda que a luta do cristão não é contra a 

carne e o sangue (o homem) e sim contra as forças 

espirituais da maldade nos lugares celestiais (Ef 6.10-

12). Fala ainda Paulo que os espíritos das trevas 

exercem uma influência perniciosa sobre os homens, 

e diz que Deus livrou os crentes do espirito que opera 

nos filhos da desobediência. (Ef 2.1,2; Cl 1.13).  

   Peçamos amados a Deus que nos abra os olhos 

espirituais para ver essas coisas, pois essa visão vai 

nortear o nosso viver. A Bíblia diz que Moisés viu o 

invisível (Hb 11.27) e nós o que estamos vendo? 

SEMANA DE ORAÇÃO (01 a 05): de amanhã até sexta-

feira teremos a nossa abençoada e abençoadora 

Semana de Oração. A direção dos cultos é dos seguintes 

irmãos: Seg – Pr. Samuel; Ter – Pr. Eudes; Qua – Irmã 

Adeilda; Qui – Pr. Eudes; Sex – Pr. Jedaías. Os cultos da 

quarta e quinta-feira serão realizados nos seguintes 

horários: Quarta-feira às 15h (Circulo de Oração) e 

Quinta-feira (Corpus Christi) as 09h (Manhã de Jejum e 

Oração). 

MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: na próxima quinta-feira 

teremos uma manhã de jejum e oração. É a quinta-feira 

de Corpus Christi, feriado nacional. Convocamos toda a 

Igreja, inclusive as congregações, para essa manhã de 

jejum e consagração quando estaremos buscando a 

presença do Senhor, e Lhe agradecendo pela obra 

redentora realizada por Jesus na cruz do Calvário. 

 MÊS DO LAR: agradecemos ao Senhor pela benção de 

nos termos reunidos nas sextas-feiras do mês de maio 

para os cultos do mês do Lar. Agradecemos a todos que 

participaram desses cultos especialmente aos 

preletores que estiveram ministrando a Palavra de 

Deus. Deus a todos recompense.  

ANIVERSÁRIO CONG ERNANI SÁTIRO: no próximo 

sábado, dia 06/06, a Congregação do Ernani Sátiro, 

dirigida pelo Presb. Saul Santos, oferecerá um culto de 

ações de graças ao Senhor pelo seu nono ano de 

organização. O tema das festividades é “Andando em 

novidade de vida”, baseado em Rm 6.4. O pregador 

oficial da festividade será o Presb. Enoaldo José, obreiro 

de nossa Congregação no Valentina de Figueiredo. No 

domingo seguinte (07/06), 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. 

JANTAR DOS NAMORADOS: no dia 12 de junho, 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. O valor da taxa de inscrição é de R$ 

40,00 por casal. Prestigiem! 

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. 

CULTO DA TERÇA-FEIRA: venha orar a Deus e estudar a 

Bíblia Sagrada. Você está fazendo falta.        

 

“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           
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