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BOLETIM DOMINICAL – 03/05/15 
  Uma panorâmica sobre Ezequiel 

     Deus na Sua sapiência infinita, sabedor do que iria 

acontecer com o seu povo, e de acordo com a Sua 

soberana vontade, levantou três homens para ministrar 

ao Seu povo na maior crise de sua história, que foi a 

destruição do templo e da cidade de Jerusalém e do 

cativeiro babilônico. Esses homens foram Jeremias, 

Ezequiel e Daniel. Esses profetas foram colocados por 

Deus em pontos estratégicos. Jeremias profetizou antes 

e durante parte do cativeiro babilônico em Judá. 

Ezequiel e Daniel faziam partes dos cativos levados para 

a Babilônia. Daniel foi alojado na corte babilônica e 

depois na dos persas e Ezequiel ficou ministrando ao 

povo na colônia de cativos em Babilônia. 

      Ezequiel era um sacerdote israelita e o livro que 

escreveu é cheio de áudios visuais, de visões dadas por 

Deus, de parábolas, alegorias e ações simbólicas. Ele 

começa o livro com a revelação de uma visão que tivera 

de Deus: ”E aconteceu,... que, estando eu no meio dos 

cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi 

visões de Deus. No quinto dia do mês (no quinto ano do 

cativeiro do rei Joaquim), veio expressamente a palavra 

do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra 

dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a 

mão do Senhor” Ez 1.1-3. 

     Como é dito nos versículos iniciais desse livro, o  

profeta Ezequiel começou o seu ministério no breve 

reinado de Joaquim, em 597 a.C. onze anos antes da 

destruição total da cidade e do templo. 

     Mesmo fisicamente na Babilônia, Deus o levava em 

espirito, em visões, a sua terra natal para mostrar o que 

as autoridades de Israel faziam as ocultas, sacrificando 

a ídolos, apesar de estarem recebendo o justo juízo de 

Deus por causa desse e de outros pecados. 

   O livro de Ezequiel tem dois objetivos básicos: 1)  gerar 

arrependimento e fé; 2) Estimular a esperança na 

misericórdia de Deus, que iria restaurar o seu povo e 

fazê-lo retornar a sua terra natal. 

     No seu livro, Ezequiel atrela a destruição de 

 

     

Jerusalém e do templo ao afastamento da glória de 

Deus, por causa do pecado do povo, e o retorno da 

glória de Deus para o templo no reino escatológico, 

quando Deus voltará a tratar a Israel com 

misericórdia. Primeiramente Ezequiel tem a visão da 

glória de Deus (shekinah) saindo de sobre o 

propiciatório (arca da aliança) e depois do templo. Em 

seguida ele vê a glória de Deus saindo da cidade de 

Jerusalém e depois pairando sobre o monte das 

Oliveiras, e depois desaparecendo definitivamente, 

deixando a cidade a mercê de forças inimigas, 

culminando na destruição do templo e da cidade. Na 

profecia de Ezequiel pode-se constatar aquela famosa 

expressão dita pela esposa de Finéias filho do 

sacerdote Eli, quando a arca da Aliança foi tomada 

pelos filisteus na batalha em que seu marido perdera 

a vida, o seu sogro morrera repentinamente e ela 

estava morrendo por causa do parto complicado que 

tivera. À criança nascida ela deu o nome de “Icabô” – 

foi-se a glória de Israel (1 Sm 4.1-22). 

    Ezequiel dedica uma boa parte do seu livro (capítulo  

40 à 48) para falar da restauração do templo de 

Jerusalém bem como da reintegração do povo à terra 

prometida. Essa profecia nunca se cumpriu na história 

de Israel até o momento com os detalhes com que foi 

dita. O templo reconstruído por Zorobabel (livro de 

Esdras) não teve as características do templo de 

Ezequiel e foi destruído pelos romanos no ano 70 de 

nossa era. Os judeus que perderam a sua identidade 

politica desde aquela época, exceto por um tempo no 

período inter-bíblico,  só a restabeleceu em 1948.  Uns 

acham que esse templo vai ser reconstruído no 

período tribulacional e estará funcionando no Milênio. 

Outros acham que a profecia  tem um caráter 

simbólico e se refere a Igreja, que é o santuário do 

Altíssimo conforme os textos apostólicos (1 Co 

3.16,17; 6.19; 2 Co 6.16). Segundo o ensino 

apostólico, a restauração de Israel (o remanescente) 

dar-se-á através do programa geral da Igreja que é 

chamada de santuário de Deus, e que é composta de 

judeus e gentios (Veja Rm 9,10,11).   No livro de 

Ezequiel encontramos uma profecia de restauração de 

Israel  muito famosa que é a do  vale de ossos secos 

(Ez 37). Outra informação importante, a exemplo de 

Isaías (Is 14.1-27), é a que retrata a queda de Lúcifer, 

o querubim ungido, representado pelo rei de Tiro (Ez 

28.1-19).        Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

              CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAI/JUN) 
08,15,22,29/05 – Mês do Lar; 09/05 – Casamento irmã Dc. 
Josias; 10/05 – Dia das Mães; 16/05 – Encontro Homens 
3IEC/JPA; 20/05 – 3º Aniversario Programa A Voz 
Congregacional; 22 a 24/05 – Congresso DNAEC 1ª RA; 23/05 
– Culto Batismo casa Presb. Genison; 24/05 – Dia da 
Missionária; 29,30/05 – Aniversário Cong. Ernani Sátiro; 
31/05 – Sopão Rota  do Sol. 04/06 – Manhã de Jejum e 
Oração; 04/06 – 8º Encontro de Homens Congregacionais da 
ALIANÇA (CGE); 12/06 – Jantar de Casais; 13/06 – 
Casamento Lucyan; 14/06 – Dia dos Oficiais; 20/06 – 
Programação do DLOV; 21/06 – Domingo Missionário; 27/06 
– 2º Encontro Mães Intercessoras; 28/06 – Dia da 
Beneficência.      

                        ANIVERSARIANTES DE MAIO 
01-Edileusa Gomes, 01-Dc. Antônio João, 01-Daniel Júnior e 
Mª Eduarda (E. Sátiro), 02-Cassienne Souza (Valentina), 02-
Asp. Dc. Marconi Cavalcanti, 03-Inácia Santos (R. do Sol), 05-
Presb. Adelson Alexandre, 05 – Gabrielle Santos; 06-Edilene 
Santana, 07-Denílson Pereira (R. do Sol), 08-Weslanya  Kelly  
(R. do Sol), 08-Carmelita Tereza, 09-Mª Socorro Cavalcante 
(R. do Sol), 09-Paulo Sérgio Brasil, 09-Ariane Santana 
(Valentina), 09-Miriam Joaquim, 10-Lucas Silva (Valentina), 
11-Diác. Joaquim de Meireles, 11-Lucas Silva (Valentina), 12- 
Kauane Ribeiro (E. Sátiro), 13 – Gabriel Braz; 13-Celizia 
Ferrer, 14-Josefa Maria (Valentina), 16-Anderson Amaral 
(Valentina), 18-Jean Carlos (Valentina), 19-Rebeca Raquel 
(Valentina), 19-Adriana Félix (esp. Pr. Samuel), 21-Mª Luiza 
(filha/Wirlline), 21-Mª das Graças (Valentina), 24-Daniely 
Bezerra (E. Sátiro), 25-Mª Penha Martins (J. Américo), 25-
Júlia Mendonça (Valentina), 27-Og Ludwing, 27-Mª da Penha 
(Valentina), 27-Ingrid Victória (E. Sátiro), 28-Nayra França, 28-
Dc. Demétryo Albuquerque, 28-Severino Higino (Valentina), 
29-Sara Lavine (Valentina), 29-Hellen Nogueira (Valentina), e 
31-Graça Alcântara.  

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  

 

“E profetizei como ele me deu ordem; então, o 

espírito entrou neles, e viveram e se puseram 

em pé, um exército grande em extremo”.  
Ez 37.10 



 

 

      ESCALA DE OBREIROS (MAIO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

03 – Pr. Eudes; 10 – Pr. Walter;  
17 – Dc. Josias; 24 – Pr. Eudes; 31 – Pr. Samuel 

CULTO DEVOCIONAL 
03 – Isabel Cristina; 10 – Davi Silva;  

17 – Maria Eliane; 24 – Bruna Vanessa; 31- Jaciara   
MOCIDADE (SÁB) 

 Responsabilidade Pr. Jedaías 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

06 -  Pr. Samuel; 13 – Pr. Jedaías;  
20 – Pr. Samuel; 27 – Marlene Soares  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Bosco (06,20); Meireles (13,27)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
03 – Pr. Walter; 10 – Pr. Samuel;  

17 – Pb. Silas; 24 – Pb. Enoaldo; 31 -  Pb. Severino 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

03 – Pr. Jedaías; 10 – Pr. Jedaías;  
17 – Pr. Jedaías; 24 – Pr. Walter; 31 – Pr. Jedaías 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
03 – Dc. Josias; 10 – Pb. Saul;  

17 – Davi Silva; 24 – Pb. Saul; 31 – Pr. Walter   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

03 – Pr. Samuel; 10 – Pb. Emanuel;  
17 – Pr. Samuel; 24 – Pr. Jedaías; 31 – Dc. Nivaldo   

             ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
05 – Pr. Eudes; 12 – Pr. Samuel;  
19 – Pr. Eudes; 26 – Davi Silva 

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Samuel Monteiro (05,19);  Davi Silva (12,26)  

PROGRAMA RADIO CPAD FM 96.1 
02 – Pr. Walter; 09 – Pb. Enoaldo; 

 16 – Davi Silva; 23 – Miss. Liliane; 30 – Dc. Josias 
CASA DE ACOLHIDA 

09 – Pr. Eudes; 23 – Pr. Samuel 
ESCALA DE DIACONOS 

Hoje à noite: Gentil/Murilo; Ter – Davi; Sex - Euclides 

   

 
 

  

            Os desafios da vida cristã 
      Nós cristãos estamos enfrentando desafios 
todos os dias não importa se somos crentes novos 
ou antigos, lideres ou liderados.  
      O primeiro desses desafios é o de manter a 
nossa vida espiritual sadia. Esse desafio só será 
superado se dermos o devido lugar em nossas 
vidas para a Palavra de Deus e para a oração. 
Quanto a Palavra de Deus, ela é o nosso guia 
espiritual. A Bíblia revela a vontade de Deus para as 
nossas vidas. O cristão verdadeiro sabe da 
importância desse livro, pois ele é o único que 
alimenta a sua alma. Quanto à oração, ela é o único 
meio que temos de falar com Deus. Foi o próprio 
Deus que estabeleceu esse meio. O cristão genuíno 
sabe que precisa está sempre aos pés do Senhor 
em oração, suplicando pela sua vida, pela de sua 
família, pela Igreja que congrega e pelo povo de 
Deus em geral, para receber graça e poder. 
     Outro grande desafio é manter a vida limpa do 
pecado. O pecado é uma tragédia na vida do 
cristão, pois ele fere a santidade de Deus e 
enfraquece a sua vida espiritual. Devemos resistir 
ao pecado com a ajuda divina e não deixar que ele 
nos domine. Deus graciosamente oferece os meios 
para nos livrarmos dos pecados e esses meios são: 
arrependimento, confissão e abandono. Isso 
acontecendo, a eficácia do sangue de nosso 
Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. 
     Outro grande desafio é de nos mantermos 
ocupados com a obra do Senhor, através do 
ministério da igreja local. A Igreja é uma instituição 
divina e Deus ordenou que os que cressem nele se 
ajuntassem para fazer a Sua obra através da Igreja 
a que pertencem. Essa obra tem quatro dimensões, 
a saber: adoração, edificação, proclamação e 
beneficência. O crente genuíno é um crente 
engajado nos trabalhos de sua Igreja.  
    Deus com certeza dará graça para vencermos 
esses desafios, mas lembremo-nos de que também 

participamos desse processo. Pastor Eudes Lopes    

 
              
 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite iremos, em culto 

solene, celebrar a Ceia do Senhor. Lembramos aos 

irmãos que a Ceia é o símbolo memorial da morte 

redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor 

ordenou que a Igreja fizesse periodicamente essa 

celebração em memória dele. Assim sendo, subamos 

com alegria a casa do Senhor para essa que é uma 

das maiores celebrações da Igreja. 

SEMANA DE ORAÇÃO (04 a 07/05): Dirigentes: Seg – 

Presb. Léo; Ter – Pr. Eudes; Qua – Adeilda; Qui – 

Adriana Meireles. Na quarta-feira o culto será 

realizado à tarde (15h às 17h). Nos demais dias 

19.30h às 21h.  

MÊS DO LAR: na próxima sexta-feira, no horário das 

19.30h as 21h,  começarão as reuniões do mês do 

lar de nossa Igreja.  A direção do culto é de 

responsabilidade do Departamento de Auxiliadoras 

(DAUC). O tema do mês do lar é: Lares saudáveis, 

Igreja forte. O Lema é o Salmo 127.1. 

ENCONTRO HOMENS 3IEC/JPA (16/05): vem aí 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. Depois do culto 

teremos um momento social para os participantes. 

NOTA DE FALECIMENTO: faleceu na segunda-feira 

passada a irmã em Cristo Terezinha, membro da 1ª 

IEC/JPA. Terezinha era uma serva fiel do Senhor 

Jesus servindo-O com dedicação. O sepultamento 

deu-se na terça-feira passada aqui em João Pessoa. 

Registramos neste boletim os sentimentos cristãos 

dos que fazem a III IEC/JPA.  

PROGRAMA RADIOFONICO A VOZ CONGREGACIONAL: 

o programa a Voz Congregacional que vinha sendo 

veiculado através da Radio Cruz das Armas FM, as 

quartas-feiras, no horário das 20h as 21h, desde o 

sábado 25/04 está sendo veiculado pela Rádio  

CPAD FM, 96.1, no horário das 12h as 12.50h. 

Prestigiem! 

ANIVERSÁRIO DO EBENÉZER: foi uma benção as 

festividades de aniversário do décimo primeiro ano 

de organização do Conjunto Ebenézer. Agradecemos 

a Deus pelas provisões para a realização do evento, 

bem como as preletoras que atenderam o nosso 

convite para pregar a Palavra de Deus.   

 

 

“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 
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