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BOLETIM DOMINICAL – 24/05/15 
  Uma panorâmica sobre Joel 

    Sobre o profeta Joel, autor do segundo livro dos 
Profetas Menores, pouco se sabe a não ser o nome do 

seu pai, o que também não diz muita coisa para o 

leitor da Bíblia. 

    Esse profeta profetizou no reino de Judá (Sul) 

que era composto das tribos de Judá e Benjamim. A 

profecia do livro foi dada por Deus quando Judá 

enfrentava uma terrível devastação na agricultura 

provocada por uma praga de gafanhotos, bem como pela 

seca, como consequência do juízo de Deus sobre o 

pecado daquele reino. Tudo indica que, na época, 

governava o reino de Judá, o rei Joás, que era uma 

criança (subiu ao trono quando tinha sete anos), mas 

que estava sob a tutela do sumo sacerdote Joiada. 

Como não há referência a realeza na profecia de Joel, 

pois governava o reino os sacerdotes e é a esses 

lideres que recai a responsabilidade dos pecados do 

povo, talvez pelo mau exemplo dado por eles ou pela 

falta de instrução ao povo na lei do Senhor, ou ainda 

ambas as coisas. No capítulo 1 do seu livro, Joel 

fala sobre a devastação provocada pelo enxame de 

gafanhotos e pela seca. 

    No capítulo dois do livro, o Senhor através do 

profeta, diante da tragédia que se abatia sobre a 

nação, chama o povo ao arrependimento. “Ainda assim, 
agora mesmo diz o Senhor: Convertei-vos a mim de todo 
o vosso coração; e isso com jejuns, e com choro, e 
com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas 
vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus; porque 
ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-
se, e grande em beneficência e se arrepende do mal. 
Quem sabe se se voltará, e se arrependerá, e deixará 
após si uma bênção, em oferta de manjar e libação 
para o Senhor vosso Deus?” Jl 2.12-14.   
    Em seguida ao chamado ao arrependimento, o Senhor 
promete  abundância caso seja obedecido pelo povo. 
“E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e 
         
 

alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos 
dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a 
temporã e a serôdia, no primeiro mês. E as eiras se 
encherão de trigo, e os lagares transbordarão de 
mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que 
foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o 
pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei 
contra vós. E comereis fartamente, e ficareis 
satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso 
Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente; 
e o meu povo não será mais envergonhado” Jl 2.23-26. 

     Ainda no capitulo dois do livro o Senhor 

promete derramar o seu Espirito sobre o seu povo, 

como benção espiritual, antes do grande e terrível 

dia do Senhor, que é a segunda vinda de Cristo para 

julgar o mundo. Essa profecia do derramamento do 

Espírito cumpriu-se no dia de Pentecostes, 

inaugurando oficialmente a era da Igreja, conforme 

informado pelo apóstolo Pedro em seu discurso. 

“Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: E 
nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu 
Espírito derramarei sobre toda a carne; e os vossos 
filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos 
jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão 
sonhos; e também do meu Espírito derramarei sobre 
os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e 
profetizarão; e farei aparecer prodígios em cima no 
céu e sinais em baixo na terra: sangue, fogo e 
vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a 
lua, em sangue, antes de chegar o grande e glorioso 
Dia do Senhor” At 2.16-20. 

      Em seguida, o livro fala do juízo de Deus 

sobre as nações inimigas do seu povo que ao longo 

da história perseguiram o povo de Israel, no livro 

Tiro, Sidom, Filistia, Egito e Edom, juízo esse que 

já ocorreu na história, e que também é 

representativo do juízo de Deus sobre as nações na 

segunda vinda do Senhor. “Congregarei todas as 
nações, e as farei descer ao vale de Jeosafá; e ali 
com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo, 
e da minha herança, Israel,...” Jl 3.2.  O livro 

termina com a promessa da habitação de Deus no meio 

do seu povo, o que se cumpre na dispensação da 

Igreja, pois nela Deus habita pelo Seu Espírito 

(Veja 1 Co 3.16; 2 Co 6.16). Pr. Eudes L.Cavalcanti 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

         CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAI/JUN) 
24/05 – Dia da Missionária; 29/05 – Mês do Lar; 

31/05 – Sopão Rota  do Sol. 02/06 – Reunião 1ª 

Distrital da ALIANÇA; 04/06 – Manhã de Jejum e 

Oração; 04/06 – 8º Encontro de Homens 

Congregacionais da ALIANÇA (CGE); 06/06 - 

Aniversário Cong. Ernani Sátiro; 12/06 – Jantar de 

Casais; 13/06 – Casamento Lucyan; 14/06 – Dia 

dos Oficiais; 14/06 – Domingo Missionário 

(manhã – Gideões Internacionais); 20/06 – 

Programação do DLOV;  27/06 – 2º Encontro 

Mães Intercessoras; 28/06 – Dia da Beneficência. 

   ANIVERSARIANTES DE MAIO (2ª QUINZENA) 

11/05 – Maria Edinalva da Silva (Ernani Sátiro), 

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. 

           
            

 

 

 

 
 

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL: prestigie o 

programa a Voz Congregacional, de nossa Igreja, 

que está sendo veiculado pela Rádio CPAD FM, 

96.1, aos sábados, no horário das 12h as 12.50h.  

  VEM AI O JANTAR DOS NAMORADOS 

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 há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito 

sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas 
profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os 

vossos jovens terão visões. E também sobre os 

servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei 

o meu Espírito” Jl 2.28,29 



 

 

      ESCALA DE OBREIROS (MAIO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

24 – Pr. Eudes; 31 – Pr. Samuel 
CULTO DEVOCIONAL 

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

 Responsabilidade Pr. Jedaías 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

27 – Marlene Soares  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

 Meireles (27)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
24 – Pb. Enoaldo; 31 -  Pb. Severino  

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
24 – Pr. Walter; 31 – Pr. Jedaías 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

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

24 – Pr. Jedaías; 31 – Dc. Nivaldo   
             ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

26 – Davi Silva 
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

Davi Silva (26)  
PROGRAMA RADIO CPAD FM 96.1 

30 – Dc. Josias 
ESCALA DE DIACONOS 

Hoje à noite: Euclides/Marconi;  
Ter – Davi; Sex – Marçal 

   

 
 

 CHAPLIN PIZZARIA: pizzas salgadas, 
pizzas doces, lasanhas: bolonhesa e molho 
branco. Rua Comerciante Félix Cahino, s/n. 
Valentina, João Pessoa/PB. Fones 3237.7803, 
86903228, 98737376, 93810340, 81788734. 

Entrega em dominicio. Prestigiem! 

         A prioridade do Reino (Pr. Eudes) 
    A Bíblia nos revela que Deus é o rei do universo. 

“O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e 

o seu reino domina sobre tudo” Sl 103.19. Revela 

ainda que esse reino é de natureza espiritual 

“Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, 

mas justiça, e paz, e alegria no Espirito Santo” Rm 

14.17 (Veja ainda Jo 18.36), e também de natureza 

material. Deus governa tudo e todos. “Portanto, 

quer comais ou bebais, ou façais qualquer coisa, 

fazei tudo para a gloria de Deus” 1 Co 10.31. 

    Em relação ao reino em sua natureza espiritual 

entra-se nele pela fé em Cristo, pelo novo 

nascimento. Uma vez dentro do reino, renascido 

espiritualmente, o cristão é súdito do reino de Deus, 

é um cidadão dos céus. 

  As prioridades naturais do indivíduo, depois de 

entrar no reino de Deus, perdem a sua força e em 

seu lugar surge a prioridade que o próprio Rei dá as 

coisas do Seu reino. “Portanto, se já ressuscitastes 

com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde 

Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas 

coisas que são de cima, e não nas que são da terra; 

porque já estais mortos, e a vossa vida está 

escondida com Cristo em Deus. Cl 3.1-3. 

  Uma vez convertido a Cristo, a única opção que se 

oferece ao crente é viver intensamente a sua fé, 

envolvido com as atividades do reino de Deus. O 

Senhor Jesus foi bem claro, não enganou ninguém, 

quanto às exigências do reino. Vejamos o que Ele 

disse sobre o assunto: “E Jesus lhe disse: Ninguém, 

que lança mão ao arado e olha para trás, é apto 

para o reino de Deus” Lc 9.62. 

   Quando o Senhor viu os súditos do seu reino 

preocupados com as coisas deste mundo e vivendo 

em função delas, Ele disse o seguinte: “Não andeis, 

pois inquietos, dizendo: que comeremos, ou, que 

beberemos, ou, com que nos vestiremos?... mas, 

buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e 

todas estas coisas vos serão acrescentadas” Mt 

6.33.  

  Reflitamos amados, sobre esse assunto que é de 

uma importância capital para a vida do cristão. 

Priorizemos o reino de Deus, pois o Rei prometeu 

provisionar tudo o que for necessário para você 

viver feliz neste mundo e na eternidade.  

MÊS DO LAR: (Tema: Lares saudáveis, Igreja forte. Lema: 
“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que 
edificam;...”). Na próxima sexta-feira iremos realizar a 
ultima reunião do mês do lar de nossa Igreja.  Estará 
ministrando a Palavra de Deus o Pr. Wilton da Nobrega, 
atual pastor titular da Comunidade Evangélica 
Congregacional Bessamar. O Conjunto Ebenézer que 
participou de todos os cultos também irá participar desse 
último culto.  
BATISMO: ontem, numa bonita festa cristã, realizada na 
residência do Presb. Genison,  foi batizada a irmã Severina 
Lima de Brito, sua esposa. Pregou no culto o Pastor 
Carlos Formiga genro da irmã Severina.  A cerimônia do 
batismo foi oficiada pelo Pastor da Igreja. 
ANIVERSÁRIO CONG ERNANI SÁTIRO: no dia 06/06 
(sábado), a Congregação do Ernani Sátiro, dirigida pelo 
Presb. Saul Santos, oferecerá um culto de ações de graças 
ao Senhor pelo seu nono ano de organização. O tema das 
festividades é “Andando em novidade de vida”, baseado 
em Rm 6.4. O pregador oficial da festividade será o Presb. 
Enoaldo José, obreiro de nossa Congregação no Valentina 
de Figueiredo. No domingo seguinte (07/06), no Ernani 
Sátiro, serão batizadas as irmãs Maria Edinalva da Silva e 
Edileuza Marculino dos Santos, conforme autorizado pela 
assembleia da Igreja realizada em 19/05/15. 
RECEPÇÃO DE MEMBROS: na assembleia realizada na 
terça-feira passada (19/05) foi recebido como membro o 
irmão Wallison Gomes da Silva. Damos as boas vindas a 
Wallison a membrezia de nossa Igreja.   
JANTAR DOS NAMORADOS: no dia 12 de junho, a partir 
das 20h, teremos o jantar dos namorados. Antes do 
momento do jantar será proferida uma palestra pelo Pastor 
Antônio Alberto Matos, especialista na temática 
Relacionamento Afetivo, que trabalha nos Estados Unidos. 
O valor da taxa de inscrição será de R$ 40,00 por casal. 
Prestigiem! 
NOTA DE FALECIMENTO: faleceu na segunda-feira 
passada, com a idade de 57 anos, a senhora Maria Cristine 
irmã de Wilma esposa do Presb. Saul dos Santos. O 
sepultamento deu-se no dia seguinte aqui em Joao 
Pessoa. À Wilma e família os nossos sentimentos cristãos.  
SORTEIO AUTOMOVEL: um automóvel FIAT UNO, 2009/10,  
será sorteado em breve pela Igreja Batista do Rangel. 
Valor da cartela R$ 10,00. Procure Adriana Meireles e 
colabore.        

 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  2 Tm 4.2 
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RÁDIO CPAD FM – 96.1 

SÁBADO – 12h às 12.50h           

www.radiocpadfm.com.br 
 

 

http://www.radiocpadfm.com.br/

