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Uma panorâmica sobre 2º Samuel 
      O livro de 1º Samuel termina com a morte de Saul e 
alguns de seus filhos no monte Gilboa, numa batalha 
contra os filisteus. No livro de Crônicas (1 Cr 10.13,14) nos 
é dito que Saul morreu, prematuramente, porque não 
guardou a palavra do Senhor, não buscou a Deus em seus 
momentos de aflição, e porque consultou uma necromante. 
    Depois da morte de Saul, Isbosete, um de seus filhos foi 
escolhido rei sobre Israel e Davi foi ungido rei sobre Judá, 
começando a partir daí uma disputa pelo controle de todo 
o Israel, que durou sete anos. Depois da morte de Isbosete, 
Davi foi aclamado rei sobre todo o Israel, tendo o seu 
reinado durado quarenta anos (sete anos sobre Judá e 
trinta e três sobre todo o Israel). 
     O livro de 2º Samuel se detém no reinado de Davi, o rei 
segundo o coração de Deus. É importante que nos 
reportemos ao Gênesis para entender melhor a questão do 
reino ser transferido da casa de Saul para a casa de Davi. 
Quando Jacó abençoou os seus filhos no leito da morte, 
uma benção especial foi dada a Judá. Nessa benção Jacó, 
inspirado pelo Espirito Santo, disse que o reino teocrático 
em Israel seria, por direito, dessa tribo (Gn 49.10). Em Davi, 
descendente da tribo de Judá começou a se cumprir a 
promessa dada por Deus, culminando o seu cumprimento 
com o Senhor Jesus, o Rei eterno, o leão da tribo de Judá, 
ou seja, o personagem mais forte e mais poderoso. 
     Estabelecido o trono sobre todo o Israel, Davi começou 
uma obra de ampliação desse reino submetendo ao seu 
controle povos limítrofes: filisteus,  moabitas, amonitas, 
edomitas, sírios, amalequitas, e outros. 
     O livro de 2º Samuel registra um fato muito triste na vida 
desse extraordinário homem de Deus, que foi o seu 
pecado de adultério com Bate-Seba, a mulher de Urias, um 
dos seus heróis. Esse pecado o levou a cometer outro 
mais grave aos nossos olhos que foi o de perpetrar a 
morte daquele ilustre militar. Esses dois odiosos pecados 
foram    tratados    por Deus      através do ministério do  

profeta Natã. Deus puniu o pecado de Davi com a morte 
do filho adulterino e das inúmeras dificuldades que 
surgiram na casa de Davi. O arrependimento de Davi e a 
sua penitencia está registrada no livro de 2º Samuel e no 
livro de Salmos (Salmos 32 e 51, que são chamados 
salmos penitenciais). 
      Deus graciosamente perdoou o pecado de Davi, no 
entanto, as consequências perduraram, senão vejamos: 
a morte do filho adulterino, o incesto de Amom que 
forçou sexualmente a sua meia irmã Tamar, a morte de 
Amom por Absalão, a rebelião de Absalão e a fuga de 
Davi, a morte de Absalão, e lá mais adiante a morte de 
Adonias por seu meio irmão Salomâo. 
     Davi cometeu outro erro quando recenseou Israel sem 
o consentimento divino, acarretando juízo de Deus sobre 
o povo, que só foi mitigado quando Davi comprou um 
terreno e ofereceu sacrifícios ao Senhor. Mais tarde 
nesse terreno foi construído o templo de Jerusalém. 
   O livro ainda relata sobre o desejo de Davi em construir 
um santuário permanente em Jerusalém para o culto a 
Deus. Deus o proíbe por ele ser um homem de guerra e 
ter derramado muito sangue, mas Deus graciosamente 
fez com ele uma aliança dizendo que um dos seus 
descendentes construiria o templo almejado por ele. 
Nessa aliança, Deus estava se comprometendo com 
Davi, com Salomão, mas também com o Seu filho Jesus 
Cristo que iria estabelecer, no futuro, um reino com 
dimensão eterna.  “Quando teus dias forem completos, e 
vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois 
de ti um dentre a tua descendência, que sair das tuas 
entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará 
uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre 
o trono do seu reino. Eu lhe serei pai, e ele me será filho. 
E, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de 
homens, e com açoites de filhos de homens; mas não 
retirarei dele a minha benignidade como a retirei de Saul, 
a quem tirei de diante de ti. A tua casa, porém, e o teu 
reino serão firmados para sempre diante de ti; teu trono 
será estabelecido para sempre. 2 º Sm 7.12-16. 
     No final de sua vida Davi preparou todo o material 
para a construção do templo e, junto com a planta, o 
entregou a Salomão. Ainda no final de sua vida Davi 
celebrou a Deus com um salmo, que é o Salmo 18, do 
livro de Salmos.         Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

  

 
 
  
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    

           

               
            CALENDÁRIO DE EVENTOS (JAN) 
05 a 09/01 – Colônia Infantil de Férias (Valentina); 05 a 26/01 
– Projeto Missionário ALIANÇA; 10/01 – Culto Especial da 
Mocidade; 11/01 – Dia Nacional Intercessão pela ALIANÇA; 
17/01 – Treinamento Professores DINF; 25/01 – Sopão Rota 
do Sol; 31/01 –  Sabadão com Cristo. 

 
ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

01-José Freire (R. do Sol), 02-Mª Francisca (R. do Sol), 04-
Diác. Gilson Lima, 05- Diác. Nivaldo Batista, 05-Ana Carolina 
(R. do Sol), 05-Paulo Jorge (Valentina), 06- Defranil de Moura 
(Valentina), 06-Jader Porfírio, 07-Saullo Rikelce (E. Sátiro) 08-  
Frank (Valentina), 11-Presb. Aureliano Fernandes, 11-André 
(Valentina), 12- Gabriela Pereira (R. do Sol), 12-Bruna 
Vanessa, 12-Evangleide Svendsen Esp. Pr. André (Valentina), 
13-Mª de Fátima Brito, 16-Diác. José F. Marçal Jr., 17-
Joceane Gomes (Valentina), 18-Elda Lopes (E. Sátiro), 19-
Alexandre Araújo (R. do Sol), 21- Presb. Enoaldo José 
(Valentina), 24-Leda Rejane (Valentina), 25-Mauro Filho 
(Valentina), 25-Risolene Fernandes, 26-Jaciara de F. Araújo 
(J. Américo), 27- Valdilene Régis, 28-Hellen Karine 
(Valentina), 29-Jafia de Souza (R. do Sol), 29- Severina Lima 
(Esp. Presb. Genison), 30-Keilla Anny (filha /Carmelita). 
 

                                                                                                      

                                                                                        ESCALA DE DIÁCONOSESCALA DE DIÁCONOSESCALA DE DIÁCONOSESCALA DE DIÁCONOS    
Hoje à noite Hoje à noite Hoje à noite Hoje à noite ––––    NivaldoNivaldoNivaldoNivaldo////MarçalMarçalMarçalMarçal; ; ; ;     

Ter Ter Ter Ter ––––    DaviDaviDaviDavi; ; ; ; Sáb Sáb Sáb Sáb ––––    MakobiMakobiMakobiMakobi    
DOMINGO PELA MANHÃDOMINGO PELA MANHÃDOMINGO PELA MANHÃDOMINGO PELA MANHÃ    

ESTUDO DA LIÇÃO ESTUDO DA LIÇÃO ESTUDO DA LIÇÃO ESTUDO DA LIÇÃO ––––    09090909hhhh    AS 10.15AS 10.15AS 10.15AS 10.15hhhh    
CULTO DEVOCIONAL CULTO DEVOCIONAL CULTO DEVOCIONAL CULTO DEVOCIONAL ––––    10.10.10.10.20202020hhhh    AS 10.50AS 10.50AS 10.50AS 10.50hhhh    

ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO ––––    11111111hhhh   

CIRCULO DE ORAÇÃO 2015 – NOVO DIA 
QUARTA-FEIRA – 15 às 17h 

                    

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 
Seg - 15h às 17h  Círculo de Oração 

Ter - 19h30m  Culto Oração/Estudo Bíblico  
Sex - 19h30m Culto nas Residências 
Sab - 19h30m  Culto dos Jovens  

“A tua casa, porém, e o teu reino 
serão firmados para sempre diante de 
ti; teu trono será estabelecido para 
sempre”. 2 Sm 7.16 



 
                                                         ESCALA DE OBREIROS (JANEIRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
04 – Pr. Eudes; 11 – Pr. Walter;  
18 – Pr. Samuel; 25 – Pr. Eudes   

CULTO DEVOCIONAL 
Responsabilidade SEMI 

MOCIDADE (SÁB) 
 Responsabilidade Pr. Eudes  

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
07 – Marlene Soares; 14 – Liliane Líger;  

21 – Marconi Cavalcanti; 28 – Liliane Líger  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (07,21); Meireles (14,28)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

04 – Pr. Jedaías; 11 – Pr. André;  
18 – Pb. Enoaldo; 25 – Pr. Walter   

 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
04 – Pr. Walter; 11 – Pr. Jedaías;  

18 – Pr. André; 25 – Pb. Silas   
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
04 – Dc. Josias; 11 – Pr. André;  
18 – Pr. Jedaías; 25 – Pb. Saul   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

04 – Pr. Samuel; 11 – Davi Silva;  
18 – Pb. Emanuel; 25 – Pr. Jedaías   

             ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
06 – Pr. Eudes; 13 – Marlene Soares;  

20 – Dc. Josias; 27 – Davi Silva 
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Samuel Monteiro (06,20); Dc. Josias (13,27) 

PROGRAMA RADIO 
07 – Davi Silva; 14 – Pr. Samuel;  

21 – Pr. Jedaías; 28 – Pb. Enoaldo 
CASA DE ACOLHIDA 

17 – Davi Silva; 31 – Dc. Josias  
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CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite iremos celebrar num 
culto solene a Ceia do Senhor. Lembramos aos irmãos que 
a Ceia é o grande símbolo memorial da morte redentora de 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus deixou uma 
ordem expressa para que a Sua Igreja se reunisse, 
periodicamente, e fizesse essa celebração que nos traz a 
memória do sacrifício de Jesus realizado na cruz do 
Calvário. Portanto, subamos a Casa do Senhor com um 
coração cheio de gratidão pela grande obra redentora 
realizada por Jesus. “Fazei isto em memória de mim”. 
SEMANA DE ORAÇÃO (05 a 09): esta semana é a primeira 
Semana de Oração da Igreja no ano de 2015. Convidamos a 
todos os irmãos membros e congregados a subirem a casa 
do Senhor, nesses dias, para juntos buscarmos a face do 
Senhor. Os departamentos a seguir identificados dirigirão 
os cultos: Seg – Departamento de Louvor; Ter – 
Departamento de Mocidade; Qua – Círculo de Oração; Qui – 
Departamento de Homens; Sex – Departamento de 
Auxiliadoras. O culto da quarta-feira da Semana de Oração 
será realizado à tarde, no horário das 15h às 17h. Exceto na 
terça e quarta-feira quando já se  tem uma escala de 
obreiros para ministrar a Palavra de Deus, o restante dos 
dias fica a critério do diretor do departamento ministrar a 
reflexão bíblica, de vinte minutos, ou convidar alguém da 
Igreja para tanto. O fato de o culto ser dirigido pelos 
departamentos não quer dizer que o culto é só para os 
componentes desses departamentos. O culto é para todos. 
PROFESSORADO DA EBD 2015 (I): Classe de Homens: 
Titular Pr. Walter Moura, Suplente – Pr. Samuel Santos; 
Classe de Mulheres: Titular – Iza Maria, Suplente – Marlene 
Soares; Classe de Jovens: Titular – Pr. Eudes Lopes, 
Suplente – Pr. Samuel Santos; Classe de Adolescentes: 
Stefannie; Suplente – Eudes Junior; Classe de casais 
recentes: Titular – Pr. Jedaías Rodrigues, Suplente – Liliane 
Líger; Classe de Preparação para o Batismo: Titular – Pb. 
Evandro José; Suplente – Dc. Josias. 
PROFESSORADO DA EBD 2015 (II): hoje, logo após o 
estudo da lição, haverá uma reunião envolvendo a direção 
da EBD e a do DINF e mais os irmãos interessados em 
trabalhar com crianças, para a composição do 
professorado nas classes infantis para o ano em curso.  
CALENDARIO DE EVENTOS 2015: o calendário de eventos 
de nossa Igreja para o ano de 2015 já se encontra 
disponível no site da Igreja. Os diretores de departamentos 
e dirigentes das congregações da Igreja bem como os 
pastores e presbíteros que tem E-mail já estão de posse 
desse documento.  

CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM TEOLOGIA SISTEMATICA: os 
irmãos da Classe de Jovens, no período da Escola Dominical 
reservado para o estudo da lição, terão a oportunidade dada 
por Deus de estudar durante o ano de 2015 toda a Teologia 
Sistemática (estudo das doutrinas da fé cristã) começando 
com a Bibliologia até a Escatologia. Serão dez os temas 
trabalhados em sala de aula: Bibliologia, Teontologia, 
Antropologia; Hamartiologia; Cristologia; Soteriologia, 
Angelologia, Pneumatologia, Eclesiologia e Escatologia. As 
apostilas de cada tema já se encontram disponíveis no site de 
nossa Igreja. Os alunos que tiverem 80% de frequência 
durante o curso terão direito a um certificado dado pelo III 
Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, e estarão 
habilitados no âmbito da Igreja para pregar a Palavra de 
Deus. O curso será ministrado pelo Pastor da Igreja. O Curso 
começará hoje com uma aula sobre a introdução a Teologia 
Sistemática. O horário das aulas é das 09h as 10.15h. Dada a 
complexidade do assunto e a questão do tempo destinado 
para o estudo o mesmo será feito de forma panorâmica, mas 
abordando os subtemas temas essenciais de cada tema 
proposto. Pede-se de cada pessoa que vai participar desse 
projeto que, dominicalmente, traga a Bíblia, um caderno, uma 
esferográfica para anotações e um coração ansioso e 
disposto para aprender mais de Deus, através de Sua Palavra. 
CLASSE DE CASAIS RECENTES: hoje pela manhã, no horário 
do estudo da lição (09h as 10.15h), começará o 
funcionamento da Classe de Casais Recentes, sob a 
liderança do casal Pr. Jedaías/Liliane. Essa Classe visa o 
compartilhamento de experiências de um casal com mais 
tempo de casado bem como estudos bíblicos sobre a 
temática. Os casais com esse perfil procurem o Pastor 
Jedaías ou Liliane e se habilitem. 
DINÃMICA TRABALHO IGREJA MANHÃ DOS DOMINGOS: 09h 
as 10.15h – estudo da lição nas classes. 10.20h as 10.50h – 
culto devocional no templo. 11h – encerramento dos 
trabalhos. Pede-se aos professores e alunos que cumpram 
rigorosamente o horário definido.  
PALESTRA SOBRE NAMORO E NOIVADO: breve iremos 
promover uma palestra para os jovens de nossa Igreja que 
estão namorando bem como aqueles que já estão noivos. 
Essa palestra faz parte do projeto da Igreja visando dá uma 
visão bíblica, sadia, sobre o assunto.  O casal Pastor 
Jedaías/Liliane é o responsável por essa programação.        
RETORNO DE NETO: o jovem João Neto, filho de Isabel 
Cristina, que passou mais de um ano nos Estados Unidos já 
retornou para a nossa cidade, família e Igreja. Damos as boas 
vindas a João Neto.  
 

    

““““Prega Prega Prega Prega a Palavra, insta Palavra, insta Palavra, insta Palavra, insta, quer seja a, quer seja a, quer seja a, quer seja 
oportuno, quer nãooportuno, quer nãooportuno, quer nãooportuno, quer não............””””    
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