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BOLETIM DOMINICAL – 12/04/15 
      Uma panorâmica sobre Isaías 

      O livro de Isaías abre o conjunto de livros proféticos 

do antigo Testamento, que ao todo são dezessete livros. 

   Os detalhes da chamada de Isaías para o ministério 

profético encontra-se no capitulo 6 do seu livro. Esse 

profeta exerceu um longevo ministério que durou mais 

de sessenta anos, começando pelo final do reinado de 

Uzias passando pelos reinados de Jotão, Acaz e 

Ezequias e terminando no reinado do filho de Ezequias, 

Manassés quando, segundo a tradição, foi martirizado. 

   O foco do ministério de Isaías foi o reino do Sul (Judá) 

onde todos os reis foram da casa real de Davi. Isaías foi 

contemporâneo de Miquéias que profetizou na parte 

rural do reino do Sul enquanto ele profetizava na corte 

real e junto à aristocracia de Jerusalém, e de Oséias que 

ministrou no reino do Norte (Israel). 

   Quanto ao livro em si, o mesmo divide-se em três 

partes bem distintas: Profecias de condenação 

(capítulos 1 a 35); Profecias de confirmação – 

cumprimento histórico (capítulos 36 a 39); e Profecias 

de Consolação (capítulos 40 a 66). Em relação ao 

cumprimento histórico das profecias de condenação 

constante da primeira parte do livro de Isaías deve-se 

fazer a correspondência dela com os textos de 2 Rs 

18.13-20.21 e 2 Cr 32.1-33. 

  Uma ênfase especial é dada pelo livro à Cristologia 

(estudo da pessoa de Cristo), sendo Isaías considerado o 

profeta messiânico por excelência, devido ser ele o que 

mais vaticinou acerca do Messias vindouro. Nessa 

ênfase cristológica, Isaías falou sobre a pessoa do 

Messias (nascido de mulher, nascido virginalmente por 

concepção sobrenatural, Deus encarnado, Filho de Deus, 

Yavé – Deus Criador); falou sobre o caráter do Messias 

(humilde sem atrativo, manso, justo bondoso, irado e 

vingativo em punir os impenitentes); e falou sobre a 

obra do Messias (ser apresentado por um precursor; ser 

ungido pelo Espirito Santo para operar sinais e 

maravilhas; Pregar e aconselhar como profeta; realizar 

milagres; ser desacreditado pela sua própria  

      

      

geração; morrer com os ímpios e ser sepultado com 

os ricos; ser traspassado e moído pelas iniquidades 

dos outros; receber sobre si o castigo de todos, por 

ordem de Deus; ser o vencedor da morte; esmagar 

com fúria os ímpios na sua segunda vinda; ser o rei de 

Israel; e reinar como o SENHOR dos exércitos). 

    O livro de Isaías é chamado também de a Bíblia em 

miniatura porque em suas duas divisões principais, 

uma tem 39 capítulos e a outra tem 27 capítulos, 

totalizando 66 capítulos, a mesma quantidade dos 

livros da Bíblia, enfatizando a primeira divisão o 

julgamento do Senhor por causa dos pecados do seu 

povo e dos povos em geral, e a última parte 

enfatizando a graça do Senhor como o servo sofredor, 

e termina com o julgamento final. 

    Alguns temas teológicos são enfatizados pelo 

profeta Isaías, tais como a santidade de Deus, o 

redentor de Israel, e retidão e justiça. Quanto ao tema 

santidade de Deus, no livro de Isaías o Deus dos Céus 

é identificado como o Santo de Israel 25 vezes. Esse 

tema fala de um dos mais importantes atributos 

morais de Deus que tem implicação com o viver do 

seu povo. O tema Redentor de Israel é identificado 13 

vezes e só na segunda metade do livro (capítulos 40 a 

66). Esse tema trata do resgate de pessoas, da 

libertação da escravidão espiritual. Quanto ao tema 

retidão e justiça, termos esses usados umas 80 vezes, 

o profeta enfatizou que Deus exigia do seu povo um 

coração reto e que fosse justo em suas ações. Em 

duas ocasiões, Deus deplorou, no livro, os rituais 

religiosos superficiais de jejuns de Israel, que tinha 

substituído a retidão e a justiça pela prática da 

maldade, violência, assassinato e roubo.  

   Isaías fala também sobre a queda de Lucífer, o 

querubim ungido, que se tornou inimigo de Deus e do 

seu povo (14.4-20), representado pelo rei da 

Babilônia, que na sua arrogância e vaidade disse: “... 

Eu subirei ao céu; acima das estrelas de Deus 

exaltarei o meu trono; e no monte da congregação me 

assentarei, nas extremidades do norte; subirei acima 

das alturas das nuvens, e serei semelhante ao 

Altíssimo” Is 14.13,14. O profeta Ezequiel também 

trata dessa temática (Ez 28.1-10). Esse assunto é 

retomado no Novo Testamento quando se diz que 

Satanás foi expulso do Céu por causa da sua 

arrogância (Lc 10.18; 2 Pe 2.4; Jd 6; Ap 12.7-9; 1 Tm 

3.6; Jo 8.44).     Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

          CALENDÁRIO DE EVENTOS (ABR/MAI) 
25/04 – Casamento Luciano; 26/04 – Aniversário 

Conj. Ebenézer; 26/04 – Sopão Rota do Sol. 01/05 – 

Dia do Jovem Congregacional; 01/05 – Manhã Jejum e 

Oração; 02/05 – Culto Evangelístico Praça Geisel; 

07,14,21,28/05 – Mês do Lar; 09/05 – Encontro 

Homens 3IEC/JPA; 10/05 – Dia das Mães; 20/05 – 3º 

Aniversario Programa A Voz Congregacional; 22 a 

24/05 – Congresso DNAEC 1ª RA; 24/05 – Dia da 

Missionária; 29,30/05 – Aniversário Cong. Ernani 

Sátiro; 31/05 – Sopão Rota  do Sol.             
             

            ANIVERSARIANTES DE ABRIL 
03-Josafá Porfírio, 05-Valdenise Tavares (Nil), 06-Cristiane 
Ferreira (E. Sátiro) 07-Ione Gomes, 08-Zenaide Ferreira, 
08-Mizael Meireles  Neto/Adeilda), 08-Tânia Mª (Valentina), 
09-Joseline de Aquino, 09-Warley Lamartine, 10-Mª José 
Costa, 10-Yuri Medeiros (R. do Sol), 11-Rhamayranna 
Silva (Valentina), 11-Marcos Gonçalves (Valentina), 15-Ana 
Valéria, 15-Vera Lúcia, 15-Romeu Nunes, 16-Mª das 
Graças (Gal), 16-Josenildo de Holanda (R. do Sol), 16- 
Jhenyffer Belmont (filha Gentil), 17-Jonas David, 18-Ana 
Cláudia Sousa, 19-Amanda Santana (Valentina), 19-
Jucyfranci Maria (E. Sátiro), 21-Hercília Santos (R. do Sol), 
22-José Francisco, 23-João Neto, 23-Regina Celly 
(Valentina), 23-Mônica (Valentina), 23-Sérgio Pontes (E. 
Sátiro), 25-Iza Mª, 25-Uziel Ferreira (E. Sátiro), 26-Paulo 
Kauan (Valentina), 26-Mª Eliete (Valentina), 26-Larissa 
Lopes, 26-Mariana Batista (filha/Larissa), 26-Massius 
Lopes, 30-Edson Gabriel (filho/TEI) e 30-Diác. David 
Barcelos. 

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 um menino nos nasceu, um filho se nos 

deu; e o principado está sobre os seus ombros; e 

o seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, 

Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz”.                     

Is 9.6 
 



 

 

    
                   ESCALA DE OBREIROS (ABRIL) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
12 - SEMI; 19 – Iza Maria; 26 – Miss. Josélia   

CULTO DEVOCIONAL 
12 – SEMI; 19 – Stefanie; 26 – Miss. Aurília   

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

15 – Liliane; 22 -  Marlene; 29 - Liliane  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (15,29); Meireles (22)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

12 – Pr. Jedaías;  
19 – Liliane; 26 - Pb. Enoaldo   

 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
12 – Pr. Walter  

19 – Pb. Emanuel; 26 - Pb. Silas   
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

12 – Pb. Emanuel   
19 – Pr. Jedaías; 26 - Pb. Saul     

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
12 – Davi Silva   

19 – Pb. Carlos Alberto; 26 – Pr. Jedaías     
             ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

14 – Pr. Samuel;  
21 – Pr. Jedaías; 28 - Liliane 

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Samuel Monteiro (21);  Davi Silva (14,28)  

PROGRAMA RADIO 
15 – Liliane;  

22 – Davi Silva; 29 – Pb. Emanuel 
CASA DE ACOLHIDA 

18 - Pr. Samuel; 25 – Dc. Josias 

ESCALA DE DIACONOS 
Hoje à noite: Davi/Euclides; Ter – Marçal 

   

 
 

  

                          Os deveres dos Crentes 
       A Igreja, na sua expressão local, é uma instituição 
divina, segundo a Bíblia Sagrada: “à Igreja de Deus que 
está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, 
chamados santos,...” 1 Co 1.2. A igreja para ser Igreja tem 
que ter sido regularmente instalada, com os seus oficiais 
(pastores, presbíteros e diáconos), seus membros e 
congregados bem como deve ter como regra de fé e prática 
as Sagradas Escrituras. 
       Considerando a exposição acima, é bom lembrar aos 
membros e congregados que fazem parte de nossa Igreja,  
inclusive obreiros, que é um privilégio ser membros ou 
congregados de uma Igreja genuinamente evangélica. Se 
por um lado é um privilégio gozar da comunhão com os 
santos do Senhor, usufruir dos cuidados espirituais da 
Igreja e da sua atenção e reconhecimento, também existe 
certas obrigações que devem ser lembradas:  

1) É dever de todos os crentes viver uma vida que 
agrade a Deus; 

2)  É dever de todos os membros da Igreja frequentar 
assiduamente aos seus trabalhos; 

3) É dever de todos os crentes ser pontual nos seus 
compromissos, mormente, com os da sua Igreja; 

4) É dever de todos os membros da Igreja contribuir 
fielmente com os dízimos e as ofertas para a manutenção 
do trabalho do Senhor realizado por ela; 

5)  É dever de todos os membros da Igreja trabalhar 
para o seu desenvolvimento espiritual e numérico; 

6) É dever de todos os crentes em Cristo não serem 
maledicentes, fofoqueiros, ou  falarem mal dos outros; 

7) É dever de todos os membros da Igreja obedecer 
aos seus pastores como autoridades constituídas por Deus 
dentro dela; 

8) É dever de todos os membros da Igreja, 
especialmente dos oficiais, quando se ausentarem dos 
cultos ou em viagem, informarem ao Pastor da Igreja; 

9) É dever de todos os membros, priorizarem em 
tudo as atividades da Igreja a que pertence e só saírem 
para realizar atividades em Igreja diferente da sua quando 
autorizados pela liderança da mesma. 
   Essas lembranças se fazem necessárias por que muitos 
de nós têm se esquecido de suas responsabilidades diante 
de Deus e da Igreja a que pertence.  
     Se você teme a Deus e quer ser uma bênção e sê em 
tudo abençoado procure, com a graça divina, cumprir os 
seus compromissos para com a Igreja a que você pertence. 

                                                Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

 
 
              

DOMINGO MISSIONÁRIO: hoje, tanto pela manhã 

como a noite, teremos reuniões com temática 

missionária. Pela manhã no período devocional 

teremos uma participação da SEMI. Por ocasião do 

culto à noite iremos levantar a primeira oferta 

missionária para a nossa Denominação. O alvo total 

de nossa igreja para este ano é de R$ 2.000,00 e 

iremos alcançá-lo ao longo do ano. Pedimos aos 

irmãos que tragam uma oferta especial para a obra 

missionária desenvolvida pela ALIANÇA. Essa oferta 

irá ajudar a atender aos diversos campos 

missionários que a ALIANÇA mantém no Brasil e no 

exterior. Investir em missões é estar sintonizado com 

a vontade de Deus. Pregará no culto o Pastor 

Sóstenes, da Igreja Batista. A direção do culto é do 

Pastor Samuel Santos, diretor da Secretaria de 

Missões de nossa Igreja. 

CASA DE ACOLHIDA (I): de dois em dois meses a 

nossa Igreja fornece a Casa de Acolhida quarenta kits 

de higiene pessoal (escova de dente, pasta de dente, 

sabonete e uma barra de sabão pequena). Pedimos a 

colaboração dos irmãos para a composição dessas 

cestas. Procure o irmão Bruno e dê a sua colaboração 

que pode ser dos itens da cesta ou em dinheiro. 

“Quem dá aos pobres empresta a Deus” (Pv 19.17). 

CASA DE ACOLHIDA (II): no próximo sábado iremos 

realizar o culto na Casa de Acolhida e, na ocasião, 

iremos comemorar o aniversário dos aniversariantes 

do trimestre passado. 

ANIVERSÁRIO DO EBENÉZER: no próximo dia 26 

iremos comemorar o décimo primeiro ano de 

organização do nosso Conjunto Ebenézer. Iremos 

realizar dois cultos, sendo um pela manhã e o outro a 

noite. Pregará pela manhã a Miss. Aurília e a noite a 

Miss. Josélia.  

1º de MAIO – MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: no dia 1º 

de maio, feriado nacional,  iremos realizar a segunda 

manhã de jejum e oração deste ano. A mais recente 

passada foi por ocasião da sexta-feira santa. Na do 1º 

de maio teremos, logo após a entrega do jejum, um 

almoço para os participantes. Esse almoço é uma 

cortesia da Igreja, portanto, não será cobrada 

nenhuma taxa. Participem! 

SORTEIO CELULAR: adquira com os jovens o cupom 

para participar do sorteio do celular smarthfone 

SAMSUNG. Cada cartela custa R$ 5,00. Colabore! 

 

“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/

