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BOLETIM DOMINICAL – 02/08/15 
  Uma panorâmica sobre Malaquias  

    O livro de Malaquias é o último livro do Antigo 

Testamento. Esse profeta, cujo nome significa 

mensageiro do Senhor, era também um sacerdote. A 

sua mensagem foi entregue aos judeus pós-exílio. Nessa 

época o templo já fora reconstruído por Zorobabel, o 

culto e as festividades israelitas já estavam 

restabelecidos pelo ministério de Esdras e a cidade de 

Jerusalém já fora reconstruída por Neemias. O problema 

abordado pelo profeta Malaquias era o esfriamento 

espiritual do povo de Deus, que praticava uma religião 

formal, e uma consequente apostasia.  

   No livro observam-se seis declarações proféticas de 

Malaquias que tratam do desagrado de Deus pela vida 

descompromissada de Israel em relação à aliança do 

Senhor com o seu povo. Essas declarações no livro 

chamam-se “o peso da palavra do Senhor contra Israel”. 

  No primeiro peso (mensagem de repreensão), Deus 

reafirma o seu amor por Israel segundo os termos do 

concerto; no segundo peso Deus repreende os profetas 

por serem infiéis, por não repreenderem os pecados do 

seu povo; no terceiro peso Deus repreende Israel pela 

quebra do concerto; no quarto peso Deus relembra a 

Israel o castigo que virá pela quebra do concerto; no 

quinto peso Deus conclama a todo o seu povo ao 

arrependimento; no sexto e último peso Deus revela que 

existe um memorial e que os  seus servos fiéis serão 

recompensados e os infiéis, não. 

   Nesses pesos que contempla os três primeiros 

capítulos do livro de Malaquias encontram-se os 

questionamentos de Deus e as respostas cínicas de 

Israel, senão vejamos: Deus disse: Amei a Israel, o povo 

perguntou: Em que nos amaste?  Deus disse: Israel tem 

desonrado ao Senhor. Israel perguntou: Em que 

desprezamos nós os teu nome? Deus declarou que não 

aceitava as oferendas. Israel perguntou: Por que? O 

Senhor declarou que viria de repente para trazer juízo. 

Israel perguntou: Em que te enfadamos? Deus convocou 

o povo ao arrependimento. O povo perguntou: Em que  

     

havemos de tornar?  e por último, Deus disse que 

Israel  tinha feito declarações injustificáveis contra 

Ele. Israel perguntou: Que temos falado contra ti? 

    Cinco características especiais tem o livro de 

Malaquias que o distingue dos outros livros proféticos:  

1) Malaquias é o último livro profético do Antigo 

Testamento seguido do silêncio profético de 

quatrocentos anos; 2) O livro retrata um debate entre 

Deus e o seu povo, através de declarações de Deus e 

perguntas do povo; 3) O destaque do método de 

perguntas e respostas na apresentação da mensagem 

profética, com vinte e três mensagens trocadas entre 

Deus e o seu povo, isto sugere que a mensagem de 

Malaquias fora dada em público, no templo; 4) A 

expressão o “SENHOR dos Exércitos” ocorre vinte 

vezes nesse livro; 5) A última profecia do Antigo 

Testamento constante do capitulo quatro do livro trata 

da restauração das famílias israelitas com o advento 

de um profeta semelhante a Elias. 

   Dois temas relacionados ao culto prestado a Deus 

merece um destaque especial nesse livro e na sua 

contextualização para a atualidade, ambos se referem 

ao ofertório. O primeiro é o que trata de oferecer o 

melhor para Deus. No livro, Deus censura Israel por 

trazer animais cego, aleijado, sarnento para oferecer 

no altar do Senhor, isso com a conivência dos 

sacerdotes. “Ofereceis sobre o meu altar pão imundo 

e dizeis: Em que te havemos profanado? Nisto, que 

dizeis: A mesa do Senhor é desprezível. Porque, 

quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não 

faz mal! E, quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não 

faz mal!..” Ml 1.7,8. O outro é o que trata do dízimo, 

pois através dele a obra no templo era mantida. Na 

época o povo tinha negligenciado a manutenção da 

casa do Senhor. “Trazei todos os dízimos à casa do 

tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e 

depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, 

se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar 

sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a 

maior abastança” Ml 3.10.  

     Ainda outro tema é o que trata do divórcio, em que 

Deus revela o seu desagrado quanto isso acontece. 

“Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o 

repúdio e aquele que encobre a violência com a sua 

veste, diz o Senhor dos Exércitos; portanto, guardai-vos 

em vosso espírito e não sejais desleais”.    
                      Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  
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          CALENDÁRIO DE EVENTOS (AGO/SET) 

04,11,18,25/08 – Gincana Radical DMOC 2015;  

05/08 – Aniversário Circulo Oração; 05/08 – Encontro 

dos oficiais Congregacionais (1ª Distrital ALIANÇA) 

09/08 – Dia dos Pais; 16/08 – Culto Missionário; 

23/08 – Aniversário Pastorado (21/08); 23/08 – Dia 

do Congregacionalismo; 23/08 – Dia da EBD; 29/08 – 

Aniversário da ALIANÇA (48 anos); 29,30/08 – 

Aniversario Cong. Rota do Sol. 13/09 – Dia do 

Adolescente; 13/09 – Aniversário DHEC; 19,20/09 – 

Aniversário da Igreja; 24 a 27/09 – Aniversário Cong. 

Valentina; 27/09 – Sopão na Rota do Sol; 27/09 – Dia 

do Ancião.                 

                ANIVERSARIANTES DE AGOSTO  

02-Gilma Araújo (Valentina); 02-Severino do Ramo (R. 

do Sol); 03-Virgílio de Araújo (Valentina);  04-Marlene 

Soares;  05-Mª Nazaré; 05-Presb. Saul dos Santos (E. 

Sátyro); 05-Adriano da Silva; 05-Sheila Fernandes 

(Valentina); 05-Maria Clara (Valentina); 06- Luciano 

Ferreira;  07-Anália Mendes  (R. do Sol); 08-Mª Alice; 

09-Fabiano Nóbrega Jr.; 11-Rosimayry Brito; 11-

Claudimiro Marinho (R. do Sol); 12-Antônia de Lima; 13-  

Wallison dos Santos (Valentina); 14-Elizabete Gomes (E. 

Sátiro); 15-Severina Ferreira; 15-Paula Francinett; 16-

Diác. Murilo Pedro; 17-Iasmin Marinho; 18-Vitor 

(Valentina); 19-Romilson de Sousa (Valentina); 20-

Emira Lúcia (Valentina); 20-Otília de Araújo; 21-  

Beatriz Lima; 21-Karina Ribeiro (E. Sátiro); 23-Murilo de 

Souza; 23-Elias Amorim (Valentina); 23-Pr. André 

Rogério (Valentina); 24-Taires Fidelis; 24- Pr. Jedaias  

Rodrigues;  25-Juzirene  Santiago (E. Sátiro); 26-Kaio (E. 

Sátiro); 27- Ivan Batista; 27- Lohanna Clara (filha de 

Elma); 29-Josenildo Silva; 29-Letícia Morais (Valentina);  

29- Mateus Henrique (E. Sátiro); 30-Joceliana da Silva 

(Valentina); 31-Mª das Neves; 31- Makoby Lopes. 

                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  

 

“Porque os lábios do sacerdote guardarão a 

ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é 

o anjo do Senhor dos Exércitos” Ml 2.7 



 

 

     
             ESCALA DE OBREIROS (AGOSTO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
02 – Pr. Walter; 09 – Pr. Eudes; 16 – SEMI;  

23 – Pr. Samuel; 30 – Pr. Eudes 
CULTO DEVOCIONAL 

02 – Isabel; 09 – Iza Maria; 16 – Stefannie;  
23 – Bruna Vanessa; 30 – Murilo Pedro 

MOCIDADE (SÁB) 
 08 – Pr. Jedaías;  

15 – Dc. Josias; 22 – Pr. Walter 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

05 – Marlene Soares; 12 – Iza Maria;  
19 – Pr. Jedaías; 26 – Pr. Samuel  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Bosco (05,19); Meireles (12,26)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
02 – Pr. Jedaías; 09 – Pb. Enoaldo; 16 – Pr. Walter;  

23 – Davi Silva; 30 – Pb. Enoaldo 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

02 – Pb. Silas; 09 – Dc. Bonifácio; 16 – Dc. Marconi;  
23 – Pr. Jedaías; 30 – Pb. Silas 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
02 – Dc. Josias; 09 – Pb. Saul; 16 – Pb. Emanuel;  

23 – Pr. Walter; 30 – Pr. Jedaías 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

02 – Pr. Samuel; 09 – Pr. Jedaías; 16 – Pb. C. Alberto;  
23 – Pb. Emanuel; 30 – Pr. Samuel 

       ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
04 – Pr. Eudes; 11 – Pr. Samuel;  
18 – Pr. Jedaías; 25 – Pr. Walter  

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Samuel Medeiros (04,18); Davi Silva (11,25) 

ESCALA CASA DE ACOLHIDA 

08/08 – Pr. Samuel; 29/08 – Virginia Macedo    
 
 

 
 

CEIA DO SENHOR: hoje à noite iremos celebrar a Ceia 

do Senhor. Essa celebração é um mandato do Senhor 

Jesus. Ele disse quando instituiu a Ceia que 

fizéssemos isso em memória dele, de sua morte 

expiatória na cruz do Calvário. Assim sendo, com um 

coração agradecido subamos a casa do Senhor para 

essa que é uma das maiores celebrações da Igreja. 

“Fazei isto em memória de mim”. 

SEMANA DE ORAÇÃO (03 a 07/08):  esta semana é a 

nossa abençoada e abençoadora Semana de Oração. 

Dirigirão os cultos os seguintes irmãos: Seg – Pr. 

Jedaías; Ter – Pr. Eudes; Qua – Irmã Adeilda; Qui – 

Adriana Meireles; Sex – Pr. Samuel. O culto da quarta-

feira será realizado à tarde, no horário das 15 às 17h 

e os outros a noite. “Orai sem cessar”. 

CASA DE ACOLHIDA: a nossa Igreja, quinzenalmente, 

realiza um culto na Casa de Acolhida, localizada na 

Av. Pará, 555, Bairro dos Estados. A Casa de Acolhida 

é um projeto da Prefeitura Municipal de João Pessoa 

que tem a finalidade de abrigar pessoas de rua, 

pessoas que não tem casa para morar, nem o que 

comer e que vivem ao relento. O culto que realizamos 

tem a duração de uma hora. De dois em dois meses a 

Igreja entrega naquela casa uma cesta com quarenta 

kits contendo, cada um, um sabonete, uma pasta de 

dentes, uma barra de sabão e uma escova dental. 

Esse trabalho está sob a coordenação da Secretaria 

de Missões da Igreja (SEMI). Pedimos aos irmãos que 

nos ajude a confeccionarmos essas cestas fornecendo 

os ingredientes ou com uma quantia qualquer. 

Procure o irmão Bruno e dê a sua oferta de amor. 

OBRA BENEFICENTE: a nossa Igreja tem organizado 

um departamento de Beneficência (DBEN). Esse 

Departamento tem uma diretoria eleita pela Igreja 

anualmente. O DBEN confecciona, mensalmente, 

trinta cestas com gêneros alimentícios não perecíveis 

que são distribuídas com os irmãos da nossa Igreja, 

de outras Igrejas e até pessoas que ainda não 

professam a fé em Cristo, que estão enfrentando 

necessidades nessa área. Essa obra é liderada pelo 

Presb. Evandro José que tem feito um ótimo trabalho 

junto com a sua equipe. Pedimos aos irmãos que 

ajudem nesse ministério que tanto agrada a Deus. 

Leia Hb 13.16 e dê a sua oferta de amor.  

BERÇARIO: já começamos a aparelhar a sala onde vai 

funcionar o berçário. Já colocamos o aparelho de ar 

condicionado e breve instalaremos o forro de gesso. 

Ore e contribuía para esse novo projeto da Igreja. 

houver.  

                             ########## 

ANIVERSÁRIO DO CIRCULO DE ORAÇÃO: na próxima 

quarta-feira, dia 05/08 (feriado municipal), o nosso 

Circulo de Oração estará completando dezessete anos 

de organização. O Culto de Aniversário será realizado à 

tarde das 14.30h às 17h. Estará conosco ministrando a 

Palavra de Deus a Missionária Vilma, da Igreja Batista, 

Ministério Restaurando Vidas. O Tema do aniversário é: 

Mulheres de oração vencendo o impossível em tempo 

de crises. O lema é 1 Samuel 1.10.  

ENCONTRO DE OFICIAIS DA ALIANÇA (1ª DISTRITAL): 

também na próxima quarta-feira, a  ALIANÇA estará 

promovendo um encontro para os oficiais (presbíteros e 

diáconos, e aspirantes a diáconos) das igrejas 

Congregacionais da 1ª Distrital que envolve as igrejas de 

João Pessoa, Bayeux, Santa Rita, Itabaiana e Sapé, no 

Acampamento Canaã, no Conde/PB. A taxa de inscrição 

é R$ 30,00, incluído almoço e lazer. Os oficiais 

procurem Diác. Marçal e se inscrevam. 

BODAS DE TRIGO: o casal Diác. Murilo Pedro/Amanda 

completou, no dia 27/07, três anos de feliz união 

conjugal. Parabenizamos ao ilustre casal por essa tão 

significativa data. Deus continue abençoando essa 

família que tem servido ao Senhor com dedicação. 

MINISTÉRIO DE VISITAÇÃO: o Diác. Antônio João 

prontificou-se a realizar visitas aos irmãos enfermos, ou 

aqueles que não são assíduos na Igreja. O dia que os 

irmãos do ministério de visitação irão utilizar é a sexta-

feira. Assim que o tempo estiar, o trabalho de visitação 

começará. As visitas serão realizadas a noite a partir 

das 19.30h. Se você estiver interessado nesse 

ministério procure Antônio João. 

 PROGRAMAÇÃO MOCIDADE -  AGOSTO/SETEMBRO 

08/08 – Pitstop Casa de Keilla 

Direção: Andressa/Keilla; Pregação: Pr. Jedaías 

Louvor: Voz e Violão 

15/08 – CULTO NA IGREJA 

Direção: Marcos Victor; Pregação: Dc. Josias 

Louvor: Violão e percussão (Danilo) 

22/08 – CULTO NA IGREJA 

Direção: Bruna; Pregação: Pr. Walter 

Louvor: Violão e percussão (Danilo) 

29/08 – ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA 

05/09 – CULTO NA IGREJA – SORVETADA 

Direção: Danilo; Sorteios de Brindes 

12/09 – JANTAR DE CASAIS 

26/09 – CULTO NA IGREJA 

Direção: Makoby; Pregação: Davi Silva 

Louvor: Violão e percussão (Danilo) 

 

 

“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 

Fones 3222.4700,3241.2864 
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