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BOLETIM DOMINICAL – 01/02/15 

Uma panorâmica sobre 2ª Crônicas 
      2ª Crônicas detém-se basicamente sobre os reis da 
casa real de Davi, Reino de Judá ou do Sul, a exceção é a 
referência feita a Acabe, rei de Israel, com quem Josafá, rei 
de Judá fez aliança, aliança essa condenada pelos profetas 
Micaías e, especialmente, Jeú (2 Cr 19.1-3). 
     2ª Crônicas começa fazendo referência ao reinado de 
Salomão e dedica a esse rei nove de seus capítulos. 
Nesses nove capítulos nos é informado que aquele rei teve 
duas visões de Deus sendo que na primeira Deus 
perguntou a ele o que ele queria, pois isso Ele lhe daria. 
Salomão pediu a Deus sabedoria para governar o Seu povo 
(2 Cr 1.7-12)  A outra visão foi quando Salomão construiu o 
santuário de Jerusalém e o consagrou (2 Cr 7.11-22).   
      Depois o livro trata sobre Roboão, filho de Salomão, em 
cujo reinado houve a divisão do reino em dois reinos, o de 
Judá (02 tribos) e o do reino de Israel (10 tribos). A causa 
da divisão do reino foi os pecados de Salomão e a 
intransigência de Roboão em atender a uma reivindicação 
justa do povo que estava oprimido com os pesados 
tributos taxados por Salomão. 
     Como vimos de relance acima, o livro de 2ª Crônicas 
destaca a monumental obra realizada por Salomão que foi 
a construção do tão almejado santuário. O templo 
construído seguiu a mesma estrutura básica do 
tabernáculo: o átrio, o lugar santo e o lugar santo dos 
santos. No primeiro se encontravam duas peças: a bacia 
de lavar e o altar do holocausto. No lugar santo, três 
peças: o candelabro de ouro, a mesa dos pães da 
proposição e o altar de incenso. No santo dos santos, a 
arca da aliança. 
     A sabedoria dada por Deus a Salomão o tornou famoso 
no mundo antigo (proferiu 3.000 provérbios, fez 1005 
cânticos dentre eles o mais famoso, Cantares, e dissertou 
sobre os reinos animal e vegetal), vindo governantes do 
mundo de então para ouvir a sua sabedoria, dentre eles a 
famosa rainha de Sabá, conforme relato de 2 Cr 9.1-12. 
      

   Como foi dito no inicio, o livro em questão enfoca a 
dinastia de Davi, fazendo menção de um rei de Israel, 
Acabe, por causa da aliança que Josafá fez com ele.     
Dentre os reis elencados, temos os reis Abias,  Asa e 
Uzias, famosos pelas obras que realizaram, mas os mais 
famosos do ponto de vista espiritual foram os reis 
Josafá, Ezequias e Josias, todos eles empreendedores 
de reforma da vida religiosa do povo de Israel. 
     Josafá teve um cuidado especial em abolir a idolatria 
e instruir o povo de Deus na lei divina, e para isso 
utilizou-se dos levitas. Dentre as vitorias de Josafá temos 
a mais decantada que foi a vitória sobre os filhos de 
Moabe,  Amom e de Seir. Nessa peleja, segundo a ordem 
divina, Josafá não teve de pelejar, apenas levou o povo a 
um momento de adoração, enquanto o anjo do Senhor 
destruía o exército inimigo. “Nesta batalha não tereis que 
pelejar; postai-vos, ficai parados e vede o livramento que 
o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não 
temais, nem vos assusteis; amanhã saí-lhes ao encontro, 
porque o Senhor está convosco”.  2ª Cr 20.17. 
      Ezequias teve por pai Acaz um rei ímpio, mas não 
seguiu os seus passos. Esse grande homem de Deus 
empreendeu também uma poderosa obra reformatória no 
meio do povo de Deus. Purificou o templo profanado por 
seu pai Acaz, restabeleceu o culto a Deus, instruiu o 
povo na lei divina, celebrou de uma forma especial a 
páscoa em Jerusalém convidando todo o seu reino para 
essa festividade. Depois dessa obra, o rei da Assíria, a 
potência mundial da época, depois de destruir o reino de 
Israel, intentou fazer o mesmo com o reino de Judá, 
cercando Jerusalém, mas Deus deu uma vitória 
estrondosa ao seu povo; um anjo enviado por Deus 
destruiu o exército assírio (185.000 homens). 
       Josias teve também por pai um rei ímpio, Amom, 
mas como Ezequias não seguiu os passos de seu pai, ao 
contrário, andou nos caminhos do Senhor e fez uma 
grande obra no meio do povo de Deus.  Pena que, por 
uma decisão política errada sua, tenha sido morto 
prematuramente pelo faraó Neco. 
      O livro em apreço também fala, em seu final, da 
destruição de Jerusalém, do templo e do cativeiro 
babilônico na época de Zedequias, e fala também do 
retorno do cativeiro babilônico, autorizado por Ciro, rei 
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             CALENDÁRIO DE EVENTOS (FEV/MAR) 
06 e 07/02 – Treinamento Professores DINF; 08/02 – Dia do 
Homem Congregacional; 14 a 17/02 – Retiro Espiritual. 07/03 
– Torneio Esportivo; 070 e 8/03 – 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 – Marcone/Euclides;  

Ter – Marçal; Sáb – Berg 
 

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  

 

“Nesta batalha não tereis que pelejar; postai-
vos, ficai parados e vede o livramento que o 
Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. 
Não temais, nem vos assusteis;... porque o 
Senhor está convosco”.  2ª Cr 20.17. 

 

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


 

 

    
               ESCALA DE OBREIROS (FEVEREIRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
01 – Pr. Eudes; 08 – Pr. Walter;  
15 – Pr. Eudes; 22 – Pr. Jedaías   

CULTO DEVOCIONAL 
01 – Dc. Nivaldo; 08 – Davi Silva;  

15 – Marlene Soares; 22 – Diác. Josias   
MOCIDADE (SÁB) 

 Responsabilidade Pr. Jedaías 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

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

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Bosco (04,18); Meireles (11,25)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
01 – Pr. Jedaías; 08 – Miss. Liliane;  

22 – Pb. Enoaldo   
 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

01 – Pr. Samuel; 08 – Pb. Silas;  
22 – Pr. André   

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
01 – Pr. Walter; 08 – Pr. Jedaías;  

22 – Pb. Saul   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

01 – Dc. Josias; 08 – Pr. Samuel;  
22 – Pb. Emanuel   

             ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
03 – Pr. Eudes; 10 – Dc. Josias; 24 – Dc. Nivaldo 

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Samuel Monteiro (03,24); Dc. Josias (10) 

PROGRAMA RADIO 
04 – Davi Silva; 11 – Pr. Jedaías; 

18 – Pr. Samuel; 25 – Miss. Liliane 
CASA DE ACOLHIDA 

07 – Dc. Josias; 21 – Pr. Samuel  
              SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

                     

 
 

RETIRO ESPIRITUAL – PARCERIA COM IEC 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite em culto solene 
iremos celebrar a Ceia do Senhor. Lembramos aos irmãos 
que a Ceia é o símbolo memorial da morte redentora de 
nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele 
ordenou que a sua Igreja fizesse essa celebração 
periodicamente em memória dEle. “Fazei isto em memória 
de mim”. Assim sendo, subamos a Casa do Senhor hoje à 
noite com um coração agradecido para essa que é uma das 
mais importantes celebrações da Igreja. 
SEMANA DE ORAÇÃO (02 a 06/02): amanhã começa a 
nossa abençoada e abençoadora semana de oração. De 
segunda a sexta temos um encontro com Deus para buscar 
a Sua face. Os irmãos a seguir identificados dirigirão os 
cultos: Seg – Pb. Valdenor; Ter – Pastor da Igreja; Qua – 
irmã Adeilda; Qui – Adriana Meireles; Sex - Pr. Jedaías. 
Conforme já convencionado, o culto da quarta-feira será 
realizado no horário das 15h às 17h. Nos demais dias no 
horário das 19.30h às 21h. “Orai sem cessar”.   
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. Estamos tentando conseguir o transporte a custo 
zero, mas se isso não for possível iremos alugar um ônibus 
e o valor do transporte será acrescido à taxa do Retiro. Os 
interessados se programem financeiramente e procurem o 
Pastor Jedaías para fazer sua inscrição.   
CULTOS NO PERIODO DE CARNAVAL: no período de 
Carnaval teremos cultos no santuário sede no domingo 
pela manhã e a noite, respectivamente, 09h as 10.30h e 18h 
às 20h, e na terça-feira (culto de oração), no horário 
convencional (19.30h às 21h). No domingo pela manhã 
pregará a irmã Marlene Soares e a noite o Pastor da Igreja. 
Esses cultos serão realizados para atender aos irmãos que 
não vão para o Retiro Espiritual da Igreja em 
Macaparana/PE. 
MUDANÇA DINAMICA EBD/CULTO DEVOCIONAL: a partir 
de hoje iremos fazer uma mudança na dinâmica da Escola 
Bíblica Dominical. O culto devocional que é realizado após 
o estudo da lição irá ser realizado no inicio das atividades 
do domingo pela manha, no horário das 09 as 09.30h, 
seguindo-se a distribuição das classes e o respectivo 
estudo da lição. Após o estudo da lição os irmãos estão 
liberados para ir para as suas residências. O relatório da 
EBD será lido em classe e afixado no quadro de avisos. 

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. 
BODAS DE AÇO: os irmãos André Fragoso e Joyce 
completaram, no dia 24/01, onze anos de casados. Desse 
enlace o casal tem dois filhos: Rafael e Gabriela. 
Parabenizamos ao ilustre casal por tão significativa data. 
Queira o bondoso Deus continuar abençoando essa família 
mais e mais. 
OFERTA MISSIONÁRIA: traga o seu cofrinho à noite e o 
entregue ao irmão Bruno, vice-diretor da Secretaria de 
Missões, para que nesta semana entreguemos a nossa 
Denominação o valor correspondente aos cofrinhos.  

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 
desde o domingo 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). 
CONTRIBUIÇÃO: lembramos aos irmãos a necessidade de 
entregarem os dízimos e as contribuições para a manutenção 
da obra do Senhor através do ministério de nossa Igreja. 
 
 
 

 

“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/

