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BOLETIM DOMINICAL – 08/02/15 

Uma panorâmica sobre Esdras 
      O livro de Esdras começa com as mesmas palavras do 
final do livro de 2ª Crônicas, e isto nos dá indício de que 
quem escreveu Esdras escreveu também os livros de 
Crônicas, e ninguém estava mais qualificado para isso, na 
época, do que o sacerdote escrita Esdras. O livro de 2ª 
Crônicas termina com a autorização de Ciro, rei persa, para 
o retorno dos judeus do cativeiro babilônico, e o de Esdras 
conta a mesma história no seu início. 
     O livro em apreço é um livro que trata da restauração do 
templo e do culto após o retorno dos cativos para a terra 
de Israel, depois de setenta anos de cativeiro. 
      O rei Ciro fora usado por Deus para autorizar o retorno 
dos judeus cativos à sua terra natal. A ordem de Ciro 
envolvia também a liberação das peças que eram usadas 
no culto judaico no templo quando o mesmo existia, e que 
tinham sido levadas para a Babilônia. 
      O livro de Esdras mostra a relação da primeira leva de 
judeus que voltaram do cativeiro e que vieram sob o 
comando de Zorobabel. Em seguida, o livro revela o início 
da reconstrução do templo sendo o altar do holocausto a 
primeira peça colocada. Em seguida é lançado o alicerce 
do templo. Nessa ocasião houve uma intensa emoção, 
relatada assim pelo escritor sacro: “Muitos, porém, dos 
sacerdotes e dos levitas, e dos chefes das casas paternas, 
os idosos que tinham visto a primeira casa, choraram em 
altas vozes quando, a sua vista, foi lançado o fundamento 
desta casa; também muitos gritaram de júbilo; de maneira 
que não podia o povo distinguir as vozes do júbilo das 
vozes do choro do povo; porque o povo bradava em tão 
altas vozes que o som se ouvia de mui longe” Ed 3.12,13. 
      O trabalho de reconstrução do templo teve a oposição 
dos samaritanos (povo misto remanejado pela politica 
expansionista assíria, quando destruíra o reino do Norte-
Israel). A partir desse episódio, começou o cisma 
samaritano que perdurou por séculos, inclusive na época 

em que viveu Jesus de Nazaré. Por causa dessa oposição  

a reconstrução do templo foi interrompida por um 
determinado tempo, só sendo retomada quando o rei 
Dario, persa, autorizou a continuação do trabalho. Nesse 
ínterim, dois profetas estimularam o povo a continuar a 
obra de reconstrução do templo (Ageu e Zacarias), e 
quando a obra foi acabada houve um culto de 
consagração seguido da celebração da festa da Páscoa.  
     Depois o livro trata do retorno de Esdras da Babilônia 
para a terra de Israel com a finalidade de ensinar ao povo 
a lei do Senhor. Esdras, o sacerdote  escrita, estava bem 
qualificado para essa obra, conforme relato do próprio 
livro: “este Esdras subiu de Babilônia. E ele era escriba 
hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha 
dado;...” Ed 7.6. “Porque Esdras tinha preparado o seu 
coração para buscar e cumprir a lei do Senhor, e para 
ensinar em Israel os seus estatutos e as suas 
ordenanças” Ed 7.10. 
      Antes de empreender a viagem, Esdras proclamou 
um jejum para pedir a proteção divina na longa 
caminhada de Babilônia para a terra de Israel. Deus 
abençoou de uma maneira especial e o povo chegou em 
paz ao seu destino (Ed 8.21-23). Logo após a sua 
chegada, Esdras constatou algumas irregularidades na 
vida  do povo de Deus, dentre elas o casamento misto, 
ou seja, o casamento de judeus com mulheres hetéias.  
      Após repreender o povo com argumentos tirados da 
Palavra de Deus, Esdras fez uma oração intercessória 
por eles. Impactados pela poderosa ação da palavra 
divina e pela oração do sacerdote Esdras o povo de Deus 
(os infratores) resolveu despedir as suas mulheres 
estrangeiras. “Agora, pois, façamos um pacto com o 
nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e 
os que delas são nascidos, conforme o conselho do meu 
Senhor, e dos que tremem ao mandamento do nosso 
Deus; e faça-se conforme a lei” Ed 10.3. Após esse 
posicionamento, os infratores, de fato, fizeram o que 
prometeram ao Senhor, e o livro termina apresentando a 
relação dos envolvidos nesse episódio. 
      Podemos extrair desse livro algumas lições: 1) o 
cuidado com as coisas espirituais vem em primeiro 
lugar; 2) Uma obra de restauração sempre encontra  
oposição; 3) Para ser usado por Deus como Esdras foi, é 
preciso de um preparo; 4) É preciso se conformar 

(obedecer) com a lei divina. Pr. Eudes L. Cavalcanti  
 

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

    
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

             CALENDÁRIO DE EVENTOS (FEV/MAR) 
08/02 – Dia do Homem Congregacional; 14 a 17/02 – Retiro 
Espiritual. 07/03 – Torneio Esportivo; 07 e 08/03 – Dia 
Internacional da Mulher; 14/03 – Jantar de Casais; 15/03 – 
Conferência Missionária Infantil; -----/03 – ENCRI (Valentina); 
21/03 – Aniversário Auxiliadora; 21/03 – Dia D – Intercâmbio 
Distrital Jovens; 24 a 28/03 – Concílio Regional da ALIANÇA 
(Mossoró/RN); 28/03 – Programação de Louvor (DLOV); 29/03 
– Sopão. 

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 
01-Bianca Paredes (Valentina), 02-André Fragoso, 03-Rejane 
Martins (Valentina), 03- Pedro Henrique (filho de Danilo), 04-
Presb. Genison Gomes, 06-Elma Araújo, 07- Tatiane Cristine 
(Valentina), 08-Meiryelli dos Santos (Valentina), 09-Andevy 
Kauã (sobrinho de Aneilde), 09-Henery Lopes, 10-Israel 
Fernandes, 11-Rayane Cintia (Valentina), 13-Isabelly 
Christine (R. do Sol), 13-Mª do Socorro, 14-Carmem Lúcia 
(Valentina), 15-Cristiliano Leandro, 15-Ronaldo Raimundo 
(Valentina), 16-Auzeni da Silva, 18-Camilly Yasmin 
(Valentina), 19-Mário Lopes, 20-Alef David (R. do Sol), 20-Mª 
do Socorro (R. do Sol), 20-Albertina Claudina, 21-Rebeca 
Brito, 21-Antônia de Medeiros (Valentina), 22-Fábio Marques 
(R. do Sol), 22-Elza Helena; 22-José Bruno, 23-Hortência 
Gabriela, 24-Danilo José, 24-Dara Karolynne, 25-Gerlane 
Lima, 25-Edmilson Marinho (R. do Sol) e 27-Adriana Meireles.  
 

              

                                      

                 ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite – Marçal/Davi;  

Ter – Nivaldo; Sáb – Makobi 
 

DOMINGO PELA MANHÃ 

CULTO DEVOCIONAL – 09h às 09.30h 

ESTUDO DA LIÇÃO – 09.35 às 11h 

ENCERRAMENTO – 11h 

 

 

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 Esdras tinha preparado o seu 
coração para buscar e cumprir a lei do 
Senhor, e para ensinar em Israel os seus 
estatutos e as suas ordenanças” Ed 7.10. 

 

http://www.3iec.com.br/


 

 

    
               ESCALA DE OBREIROS (FEVEREIRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
08 – Pr. Walter;  

15 – Pr. Eudes; 22 – Pr. Jedaías   
CULTO DEVOCIONAL 

08 – Davi Silva;  
15 – Marlene Soares; 22 – Diác. Josias   

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

11 – Liliane Líger;  
18 – Marlene Soares; 25 – Pr. Samuel  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Bosco (18); Meireles (11,25)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
08 – Miss. Liliane; 22 – Pb. Enoaldo   

 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
08 – Pb. Silas; 22 – Pr. André   

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
08 – Pr. Jedaías; 22 – Pb. Saul   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

08 – Pr. Samuel; 22 – Pb. Emanuel   
             ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

10 – Dc. Josias; 24 – Dc. Nivaldo 
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

Samuel Monteiro (24); Dc. Josias (10) 
PROGRAMA RADIO 

11 – Pr. Jedaías; 
18 – Pr. Samuel; 25 – Miss. Liliane 

CASA DE ACOLHIDA 
21 – Pr. Samuel  

              SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA                     

 
 

RETIRO ESPIRITUAL – PARCERIA COM IEC 

MACAPARANA/PE - 14 a 17/02 - TAXA DE 

INSCRIÇÃO R$ 55,00 + TRANSPORTE 

 
 

CULTOS NO PERIODO DE CARNAVAL: no período de 
Carnaval teremos cultos no santuário sede no domingo, na 
segunda e na terça-feira pela manhã, no horário das 09h as 
10.30h. Não teremos culto à noite no período de Carnaval 
inclusive na terça-feira. Tal medida é por questão de 
segurança. A partir da quarta-feira a programação da Igreja 
será normal. No culto de domingo de Carnaval, a direção do 
mesmo é do Pastor da Igreja e a pregação é de 
responsabilidade da irmã Marlene Soares. Na segunda-feira 
a direção do culto é do Presb. Genison Brito e a pregação 
fica a cargo do Pastor Samuel Santos. Na terça-feira a 
direção do culto é responsabilidade do Presb. José Diniz e 
a pregação é de responsabilidade do Pastor Walter. 
RETIRO ESPIRITUAL (14 a 17/02): o nosso Retiro Espiritual 
será realizado no período de Carnaval em parceria com a 
Igreja Evangélica Congregacional de Macaparana/PE, no 
acampamento daquela Igreja. A taxa do Retiro é de R$ 55,00 
por pessoa. Crianças de 0 a 05 não é cobrada taxa. De 06 a 
12 anos cobrado 50% da taxa, e acima de 13 anos taxa 
completa. Quanto ao transporte, o aluguel do mesmo (ida e 
volta) é de R$ 1.800,00. O caixa da igreja sede vai ajudar 
com R$ 1.000,00. Os R$ 800,00 restantes serão divididos 
entre a quantidade de participantes do Retiro, ficando o 
valor do transporte R$ 18,00 por pessoa, inclusive as 
crianças que não pagam ou pagam ½ da taxa de inscrição.   
GRATIDÃO A DEUS: agradecemos ao Senhor pelas 
provisões financeiras feitas para o ministério de nossa 
Igreja, mui especialmente na quitação de um débito   
financeiro antigo de R$ 22.000,00, cuja última parcela foi 
paga no inicio deste mês. A dívida era para com tributos 
junto a Prefeitura Municipal de João Pessoa.  
DIA DO HOMEM CONGREGACIONAL: hoje à noite iremos 
oferecer a Deus um culto em ação de graças pela 
passagem do Dia do Homem Congregacional. No culto 
teremos a participação dos homens da Igreja louvando e 
bendizendo ao Senhor, sob a regência do Diácono Murilo 
Pedro. 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER (07 e 08/03): nesses dois 
dias teremos uma programação especial em nossa Igreja 
em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Os dois 
cultos estão sob a responsabilidade do Departamento de 
Auxiliadoras de nossa Igreja. 
MÃES INTERCESSORAS: nas quartas-feiras um grupo de 
mães de nossa Igreja está se reunindo no horário das 14h 
às 15h, para um momento de intercessão pelos seus filhos. 
Depois desse momento de oração tem-se o culto do Círculo 
de Oração da Igreja no horário das 15h às 17h. Participem! 

 
 

CLIMATIZAÇÃO SALA DA MOCIDADE: já instalamos o forro 
de gesso do salão da Mocidade, visando a sua climatização. 
A máquina de ar condicionada já foi comprada. Falta a 
infraestrutura elétrica bem como uma infraestrutura de 
alvenaria (uma pequena sala para colocação de objetos de 
uso dos jovens e a substituição do capote da área 
correspondente ao salão devido a respingos de chuva 
quando ela é forte). Os jovens estão sorteando um celular 
Smartfone Samsung com  tv digital, dois chips, wifi, android 
4.3, processador 1,2Gz, 4G memória, 3G, câmera 5MP. O valor 
de cada bilhete é de R$ 5,00. Quando os jovens procurarem 
os irmãos, adquiram o bilhete. Fazendo isso vocês estão  
colaborando com mais um projeto da Igreja. 
PROJETO BERÇARIO: Assim que terminarmos o projeto de 
climatização do salão da Mocidade iremos organizar um 
berçário para a criançada de colo da Igreja. Tudo indica que o 
local do berçário vai ser a sala onde hoje estão as cadeiras e 
mesas da Igreja. Iremos adequar a sala para essa finalidade e 
climatizá-la. Enquanto não realizamos essa obra, o berçário, 
de forma precária, funcionará na sala interna da classe de 
crianças. 

DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA: ATENÇÃO 

USUARIOS SALAS IGREJA: pedimos aos irmãos que 

após a utilização das diversas salas da Igreja, inclusive o 
santuário, especialmente ao líder do grupo que estiver 
utilizando o espaço físico, que desliguem as lâmpadas e 
ventiladores ou ar condicionado. Deixaram um ventilador 
ligado numa das salas do edifício de educação religiosa num 
dos domingos passado à noite até a quarta-feira seguinte 
quando a irmã Aneilde o viu ligado e o desligou. Estamos em 
época de economia rigorosa devido à escassez de recursos 
naturais bem como a questão do desperdício dos recursos da 
Igreja.  Lembrem-se de que o desperdício é algo grave aos 
olhos de Deus (Leia João 6.12). 
JANTAR DE CASAIS: no segundo sábado de março, dia 14/03, 
à noite, haverá o primeiro jantar de casais deste ano 
promovido pela nossa Igreja. Esse Encontro visa, além de um 
momento de confraternização envolvendo os participantes, o 
compartilhamento da mensagem do Evangelho com aqueles 
casais que ainda não professam a fé em Cristo e que serão 
convidados para o evento. Oremos por esse projeto da Igreja 
para que Deus o abençoe poderosamente. 
CONTRIBUIÇÃO: lembramos aos irmãos a necessidade de 
entregarem os dízimos e as ofertas para a manutenção da 
obra do Senhor através do ministério de nossa Igreja. Deus 
prometeu abençoar os seus servos que forem fiéis nesse 
mister.  (Leia Pv 3.9,10). 
 
 
 

 

“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/

