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BOLETIM DOMINICAL – 19/04/15 
      Uma panorâmica sobre Jeremias 

      O livro de Jeremias é o segundo livro dos livros 

proféticos conhecidos como profetas maiores. Esse 

profeta era um sacerdote que nascera em Anatote uma 

cidade sacerdotal próxima de Jerusalém. O seu 

ministério, a exemplo do de Isaías, foi longo 

(aproximadamente quarenta anos em Jerusalém e cinco 

anos no Egito quando foi obrigado a acompanhar os 

israelitas após a destruição do templo de Jerusalém). 

    Através do seu ministério profético Jeremias 

aconselhou cinco reis do reino do Sul na fase final desse 

reino (Josias, Jeoacaz, Joaquim, Jeoiaquim, e Zedequias) 

e um governador imposto pelos babilônicos (Gedalias). 

   Jeremias profetizou na época mais difícil da vida do 

povo de Deus, quando o povo não estava obedecendo à 

lei divina e quebrava constantemente os termos da 

aliança que Deus estabelecera com Israel. Esse profeta 

foi testemunha ocular da destruição da cidade e do 

templo de Jerusalém. Ele viu se cumprirem as profecias 

de juízo que entregara a Israel por mando do Senhor. 

   Jeremias foi considerado, na época, como um profeta 

traidor, porque aconselhava o povo de Deus a se 

submeter ao jugo babilônico como a única forma de 

escapar do juízo divino, e por causa disso sofreu muito 

em seu ministério (prisão e maus tratos). 

   O livro de Jeremias teve como objetivo histórico 

registrar as admoestações de Deus ao país que se 

precipitava em um desastre espiritual e destruição 

nacional.  

   Quanto ao livro em si, o mesmo enfoca profecias de 

juízo contra o povo rebelde na época de Josias (capítulos 

1-20), apesar dos esforços desse rei para reconduzir o 

povo aos caminhos do Senhor. Em seguida o livro 

enfoca as profecias de juízo na época de Jeoiaquim e 

Zedequias, os dois últimos reis de Judá (capítulos 21 a 

39).  São nesses capítulos que o profeta aconselha a 

esses dois reis a se submeter ao jugo babilônico como 

única forma de escapar da destruição prevista. 

  O livro de Jeremias depois do enfoque anterior    

 

 

trata de profecias de julgamento do remanescente 

rebelde que fora ao Egito  depois da queda de 

Jerusalém (capítulos 40 a 45). O livro ainda trata do 

julgamento divino de diversas nações próximas ao 

reino de Judá (Egito, Filistia, Moabe, Edom, Amom, 

Síria e  Arábia) e países mais distantes (Babilônia e  

Elão) (capítulos 46 a 51). O livro termina com a 

reafirmação do julgamento divino contra o rei 

Zedequias e a cidade rebelde (Jerusalém). 

    Na parte correspondente as profecias nos reinados 

de Jeoiaquim e Zedequias, encontramos uma profecia 

de uma nova aliança que seria estabelecida por Deus 

com o seu povo em substituição a antiga aliança que 

fora quebrada por Israel (Jr 31.31-34). Essa aliança 

firmada em graça e misericórdia alcançaria o 

remanescente, e não seria alicerçado num código 

legal externo ou escrito. A lei de Deus seria escrita 

pelo Espirito Santo no coração do seu povo. No livro de 

Hebreus nos é dito que a aliança antiga, baseada na 

lei mosaica, que foi quebrada por Israel, seria 

substituída por essa nova aliança (Hb 8.7-13; 

10.16,17). Não temos dúvida em dizer que essa nova 

aliança anunciada por Jeremias é a aliança da graça 

que Deus iria fazer com a Igreja, através de seu Filho 

Jesus Cristo, que contemplam judeus e gentios, 

formando um só povo, a Igreja.  

    Jeremias é também o profeta que profetizou o 

tempo em que o povo de Deus ficaria em cativeiro na 

babilônia (setenta anos). Essa profecia encontra-se em 

Jr. 25.11,12. (Deve-se considerar esse tempo de 

setenta anos a partir da primeira investida da 

Babilônia contra Judá (606 a.C.) e não a partir da data 

da destruição da cidade e do templo (586 a.C.). Os 

babilônicos fizeram três investidas contra o reino de 

Judá (606 a.C., 597 a.C. e 586 a.C.) e na última, 

destruíram a cidade e o templo de Jerusalém. 

    O profeta Jeremias teve como amanuense 

(secretário), Baruque, que registrou em pergaminho 

ou em papiro as profecias do livro de Jeremias. 

    Quanto a Cristologia, o livro de Jeremias é o menos 

cristológico dos livros profetas maiores, tendo só duas 

referências ao Messias vindouro (Jr 23.5,6 e 33.14-16) 

que o trata como o Renovo Justo, que reinará no trono 

de Davi e executará julgamento e justiça no mundo. 

Em virtude disso, o Senhor é identificado em Jr 23.6 

como “O SENHOR Justiça Nossa”.   

                       Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

          CALENDÁRIO DE EVENTOS (ABR/MAI) 
25/04 – Casamento Luciano; 26/04 – Aniversário 

Conj. Ebenézer; 26/04 – Sopão Rota do Sol. 01/05 – 

Dia do Jovem Congregacional; 01/05 – Manhã Jejum e 

Oração; 02/05 – Culto Evangelístico Praça do Geisel; 

07,14,21,28/05 – Mês do Lar; 09/05 – Encontro 

Homens 3IEC/JPA; 10/05 – Dia das Mães; 20/05 – 3º 

Aniversario Programa A Voz Congregacional; 22 a 

24/05 – Congresso DNAEC 1ª RA; 24/05 – Dia da 

Missionária; 29,30/05 – Aniversário Cong. Ernani 

Sátiro; 31/05 – Sopão Rota  do Sol.             

            ANIVERSARIANTES DE ABRIL 
03-Josafá Porfírio, 05-Valdenise Tavares (Nil), 06-
Cristiane Ferreira (E. Sátiro) 07-Ione Gomes, 08-Zenaide 
Ferreira, 08-Mizael Meireles  Neto/Adeilda), 08-Tânia Mª 
(Valentina), 09-Joseline de Aquino, 09-Warley 
Lamartine, 10-Mª José Costa, 10-Yuri Medeiros (R. do 
Sol), 11-Rhamayranna Silva (Valentina), 11-Marcos 
Gonçalves (Valentina), 15-Ana Valéria, 15-Vera Lúcia, 
15-Romeu Nunes, 16-Mª das Graças (Gal), 16-Josenildo 
de Holanda (R. do Sol), 16- Jhenyffer Belmont (filha 
Gentil), 17-Jonas David, 18-Ana Cláudia Sousa, 19-
Amanda Santana (Valentina), 19-Jucyfranci Maria (E. 
Sátiro), 21-Hercília Santos (R. do Sol), 22-José 
Francisco, 23-João Neto, 23-Regina Celly (Valentina), 
23-Mônica (Valentina), 23-Sérgio Pontes (E. Sátiro), 25-
Iza Mª, 25-Uziel Ferreira (E. Sátiro), 26-Paulo Kauan 
(Valentina), 26-Mª Eliete (Valentina), 26-Larissa Lopes, 
26-Mariana Batista (filha/Larissa), 26-Massius Lopes, 
30-Edson Gabriel (filho/TEI) e 30-Diác. David Barcelos. 

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, em que levantarei 

a Davi um Renovo justo; e, sendo rei, reinará e 

prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra” 

Jr 23.5  



 

 

    
                   
                ESCALA DE OBREIROS (ABRIL) 

 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
19 – Iza Maria; 26 – Miss. Josélia   

CULTO DEVOCIONAL 
19 – Stefanie; 26 – Miss. Aurília   

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

22 -  Marlene; 29 - Liliane  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (29); Meireles (22)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

19 – Liliane; 26 - Pb. Enoaldo   
 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

19 – Pb. Emanuel; 26 - Pb. Silas   
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

19 – Pr. Jedaías; 26 - Pb. Saul     
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

19 – Pb. Carlos Alberto; 26 – Pr. Jedaías     
              
              ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

21 – Pr. Jedaías; 28 - Liliane 
 

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Samuel Monteiro (21);  Davi Silva (28)  

 

PROGRAMA RADIO 
22 – Davi Silva; 29 – Pb. Emanuel 

 

CASA DE ACOLHIDA 
25 – Dc. Josias 

 

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

   

 
 

  

      A Mordomia dos Bens (Pr. Eudes) 
      Segundo a Palavra de Deus, o Deus dos Céus é 
o Criador de todas as coisas. Revela ainda a Bíblia 
que Deus graciosamente criou o homem para a 
sua glória e louvor. Ao criar o ser humano Deus 
lhe deu todas as condições para viver neste 
mundo, incluindo bens materiais. “Porque dele, e 
por ele,  e para ele são todas as coisas...” Rm 11.36. 
(Veja ainda 1 Co 8.6; Cl 1.16,17). Revela ainda as 
Escrituras que o homem é um administrador dos 
bens que Deus lhe deu, e que essa administração 
ou mordomia (cuidar daquilo que pertence a 
outrem) será cobrada por Deus num dia que Ele 
já designou para isso. “... Presta contas da tua 
mordomia...”. A mordomia envolve o tempo, a 
vida e os bens. 
     Quanto aos bens, inclusive o bem em espécie, 
Deus os deu para que a pessoa se mantenha a si 
mesma, mantenha a sua família e também a Sua 
obra. Em relação à Igreja, Deus ordena que os 
seus servos mantenham o seu trabalho com os 
dízimos e as ofertas. O trabalho de Deus envolve 
quatro áreas, a saber: adoração, edificação, 
proclamação e beneficência. Quanto a esta 
última, veja este texto: “E não vos esqueçais da 
beneficência e comunicação, porque com tais 
sacrifícios Deus se agrada” Hb 13.16. (Veja ainda 
Gl 6.10; Rm 12.13; 2 Co 9.1; Pv 19.17). 
     Pela graça divina temos em nossa Igreja um 
departamento que cuida da área de beneficência 
(DBEN). Esse departamento realiza mensalmente 
um sopão numa de nossas congregações, fornece 
trinta cestas, por mês, com itens de alimentos 
básicos não perecíveis, bem como atende outras 
necessidades nessa área. 
    Como mordomos de Deus que somos, devemos 
contribuir no atendimento das necessidades desse 
ministério, pois é um mandamento do Senhor que 
cuidemos dos pobres, pois além de agradar a 
Deus Ele prometeu recompensar a quem fizesse 
isso. (Veja Hb 13.16; Pv 19.17).   
    É conveniente esclarecer que a nossa Igreja 
repassa 2% das entradas do mês para o DBEN, 
mas isso não atende todas as necessidades dele, 
por isso contamos com a sua preciosa contribuição 
para a continuidade dessa obra.     

 

 

ANIVERSÁRIO DO EBENÉZER: no próximo domingo 

iremos comemorar o décimo primeiro ano de 

organização do nosso Conjunto Ebenézer. Iremos 

realizar dois cultos, sendo um pela manhã e o outro a 

noite. O tema escolhido pela direção do Ebenézer 

para essa festividade é: “Ao nome do Senhor Jesus 

cantarei louvores”, baseado no Salmo  7.17: “Eu 

louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei 

louvores ao nome do Senhor altíssimo”. Pregará pela 

manhã a Miss. Aurília e a noite a Miss. Josélia.  

1º de MAIO – MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: no dia 1º 

de maio, feriado nacional,  iremos realizar a segunda 

manhã de jejum e oração deste ano. A mais recente 

passada foi por ocasião da sexta-feira santa. Na do 1º 

de maio teremos, logo após a entrega do jejum, um 

almoço para os participantes. Esse almoço é uma 

cortesia da Igreja, portanto, não será cobrada 

nenhuma taxa. Participem! 

MÊS DO LAR: de acordo com o calendário de eventos 

de nossa Igreja, teremos nas quintas-feiras do mês 

de maio eventos especiais enfocando o lar cristão. 

Nos próximos boletins iremos informar tema, lema, 

preletores, etc. A responsabilidade da direção dos 

cultos será diluída entre os departamentos da Igreja 

(mulheres, homens, jovens/adolescentes e crianças), 

sob a coordenação geral do Departamento de 

Auxiliadoras de nossa Igreja. 

ENCONTRO HOMENS 3IEC/JPA (09/05): vem ai o 

primeiro encontro dos homens do ministério de nossa 

Igreja (templo sede e congregações). O Conjunto 

Renovação da 1ª IEC/JPA estará conosco louvando 

ao Senhor. O pregador será o Pastor Alcemir Dantas 

um dos pastores da 1ª IEC/JPA. Tudo indica que esse 

evento será realizado num sábado pela manhã, 

seguido de um almoço para os participantes.  

SORTEIO CELULAR: no próximo domingo a noite  

iremos sortear o  celular smarthfone SAMSUNG que 

há algum tempo as cartelas vem sendo vendidas. 

Ainda você tem a oportunidade de comprar a sua 

cartela que custa R$ 5,00 cada. Aproveite a 

oportunidade. O celular tem os mais modernos 

recursos que você pode usufruir, tais como tv digital, 

dois chips, wi-fi, etc. O dinheiro arrecadado com a 

venda das cartelas visa o projeto de climatização do 

salão da mocidade, em curso.  Colabore! 

            VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

 

 

“Prega a Palavra, insta, quer 

seja oportuno, quer não...” 

 2 Tm 4.2 

   A VOZ CONGREGACIONAL  

RÁDIO CRUZ DAS ARMAS FM 104.9 

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h                

www.cruzdasarmasfm.com.br 
 

 

http://www.cruzdas/

