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BOLETIM DOMINICAL – 15/02/15 

Uma panorâmica sobre Neemias 
       Os livros de Esdras e Neemias tratam de uma obra de 
reconstrução realizada no meio do povo de Deus. 
Zorobabel reconstruiu o templo, Esdras restaurou o culto, 
e Neemias reconstruiu a cidade de Jerusalém, 
representada pela reconstrução de seus muros. 
     O livro de Neemias começa falando que o personagem 
Neemias era copeiro do rei persa Artaxerxes, e trabalhava 
em Susã, capital daquele reino. Através de seu irmão 
Hanani, Neemias tomou conhecimento do deplorável 
estado em que se encontravam os judeus e a cidade de 
Jerusalém. “Eles me responderam: Os restantes que ficaram 
do cativeiro, lá na província estão em grande aflição e 
opróbrio; também está derribado o muro de Jerusalém, e as 

suas portas queimadas a fogo” Ne 1.3. Essas informações 
deixaram Neemias transtornado, levando-o a buscar a 
presença de Deus e em seguida pedir ao rei que o enviasse 
para Jerusalém a fim de reconstruir a cidade de seus pais. 
Segundo a boa mão do Senhor sobre ele, o rei atendeu a 
solicitação de Neemias e ele vai para Jerusalém a fim de 
reconstruí-la. Ao chegar lá, Neemias faz uma averiguação 
in loco e constata a dimensão da obra. Segundo a bondade 
de Deus, ao conversar com os líderes judeus, consegue a 
sua adesão ao projeto que Deus colocara em seu coração 
e a obra é iniciada. 
     Logo que a obra é iniciada três indivíduos se 
levantaram para dificultar o trabalho de reconstrução: 
Sambalate, o horonita, Tobias, o amonita,  e Gesem, o 
arábio.  Apesar dessa oposição, inclusive com ameaças de 
fazer parar a obra à força, o trabalho de reconstrução é 
concluído em um tempo recorde para a época, cinquenta e 
dois dias (Ne 6.15).  
    Neemias usou de algumas estratégias para a execução 
da obra, sendo uma delas: cada pessoa construía a parte 
em frente de sua casa, inclusive sacerdotes e mulheres. 
Houve aquelas pessoas que fizeram mais do que o 

convencionado. Uma expressão comum no livro retrata 

bem como a obra foi executada “E ao seu lado reparou”. 
Essa expressão mostra a colaboração do povo de Deus 
em fazer aquela obra. No capitulo três do livro de 
Neemias encontramos a relação desses preciosos 
colaboradores e a parte do trabalho que fizeram. 
      Como os inimigos não conseguiram impedir a obra  
tentaram incutir temor no coração de Neemias, inclusive 
subornando alguns israelitas para sugerir a ele que se 
escondesse na parte interna do santuário, para escapar 
de um atentado, mas Neemias, discerniu a questão e 
entendeu que aquela sugestão não vinha de Deus. “Fui à 
casa de Semaías,..., que estava em recolhimento; e disse 
ele: Ajuntemo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e 
fechemos as suas portas, pois virão matar-te; sim, de noite 
virão matar-te. Eu, porém, respondi: Um homem como eu 
fugiria? e quem há que, sendo tal como eu, possa entrar no 
templo e viver? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que 
não era Deus que o enviara; mas ele pronunciou essa 
profecia contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o 

haviam subornado” Ne 6.10-12. 
      Depois da obra de reconstrução do muro, Neemias o 
consagrou numa bonita festa com a presença de 
cantores que louvavam e exaltavam o Deus dos Céus.  
       Neemias ainda corrigiu alguns abusos que eram 
praticados pelos ricos e potentados, que oprimiam os 
pobres cobrando juros exorbitantes de empréstimos. 
       Em seguida, Neemias resolveu registrar as 
genealogias dos remanescentes do cativeiro babilônico e 
graças a essa obra pode constatar que alguns indivíduos 
que não eram da casa de Arão estavam exercendo o 
sacerdócio indevidamente, os quais foram expulsos. 
      O livro fala ainda de uma obra de natureza espiritual 
realizada por Esdras que foi a leitura da lei que provocou 
uma comoção profunda no povo de Deus, seguida da 
celebração da festa dos tabernáculos. O povo impactado 
pela palavra de Deus arrependeu-se e fez confissão de 
pecado, abandonando os pecados de casamento misto, 
de desprezo à obra de Deus, e da não guarda do sábado.  
      O livro ainda enfoca a relação de pessoas que 
optaram em morar na Jerusalém reconstruída,  bem 
como nas cidades de Judá. O livro de Neemias ainda 
trata sobre a remoção por parte de Neemias de diversos 
abusos que estavam sendo praticados pelos  judeus da 

época.                          Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  
 

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

    
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

             CALENDÁRIO DE EVENTOS (FEV/MAR) 
14 a 17/02 – Retiro Espiritual. 07/03 – Torneio Esportivo; 07 e 
08/03 – 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. 
  
 

              

                                      

 

DOMINGO PELA MANHÃ 

CULTO DEVOCIONAL – 09h às 09.30h 

ESTUDO DA LIÇÃO – 09.35 às 11h 

ENCERRAMENTO – 11h 

@@@@@@ 

TORNEIO ESPORTIVO 3IEC/JPA – 07/03 

PROCUREM DANILO JOSÉ 

 

 

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  

 

“Eles me responderam: Os restantes que 
ficaram do cativeiro, lá na província estão 
em grande aflição e opróbrio; também está 
derribado o muro de Jerusalém, e as suas 
portas queimadas a fogo”  Ne 1.3. 

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


 

 

    
               

         ESCALA DE OBREIROS (FEVEREIRO) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
22 – Pr. Jedaías   

CULTO DEVOCIONAL 
15 – Marlene Soares; 22 – Diác. Josias   

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

18 – Marlene Soares; 25 – Pr. Samuel  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (18); Meireles (25)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

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

22 – Pr. André   
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

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

22 – Pb. Emanuel   
             ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

24 – Dc. Nivaldo 
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

Samuel Monteiro (24) 
PROGRAMA RADIO 

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

21 – Pr. Samuel  
               

                SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA  

                    

 
 

RETIRO ESPIRITUAL – PARCERIA COM IEC 

MACAPARANA/PE - 14 a 17/02  
 

CULTOS NO PERIODO DE CARNAVAL: no período de 
Carnaval teremos cultos no santuário sede no domingo, na 
segunda e na terça-feira pela manhã, no horário das 09h as 
10.30h. Não teremos culto à noite no período de Carnaval 
inclusive na terça-feira. Tal medida é por questão de 
segurança. A partir da quarta-feira a programação da Igreja 
será normal. No culto de domingo de Carnaval, a direção do 
mesmo é do Pastor da Igreja e a pregação é de 
responsabilidade da irmã Marlene Soares. Na segunda-feira 
a direção do culto é do Presb. Genison Brito e a pregação 
fica a cargo do Pastor Samuel Santos. Na terça-feira a 
direção do culto é de responsabilidade do Presb. José 
Diniz, e a pregação fica a cargo do Pastor Walter. 
RETIRO ESPIRITUAL (14 a 17/02): o nosso Retiro Espiritual 
estar sendo realizado em parceria com a Igreja Evangélica 
Congregacional de Macaparana/PE, no acampamento 
daquela Igreja. Os irmãos de nossa Igreja viajaram ontem 
para Macaparana com retorno previsto para a próxima 
terça-feira à tarde. Foi alugado um ônibus no valor de R$ 
1.800,00. O caixa da igreja sede ajudou com R$ 1.000,00, o 
Pastor Jedaías conseguiu uma oferta de R$ 500,00 e os R$ 
300,00 restantes foi incluindo nas despesas dos 
passageiros do ônibus.   
DIA INTERNACIONAL DA MULHER (07 e 08/03): nesses dois 
dias teremos uma programação especial em nossa Igreja 
em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Os dois 
cultos estão sob a responsabilidade do Departamento de 
Auxiliadoras de nossa Igreja. 
MÃES INTERCESSORAS: nas quartas-feiras um grupo de 
mães de nossa Igreja está se reunindo no horário das 14h 
às 15h, para um momento de intercessão pelos seus filhos. 
Depois desse momento de oração segue-se o culto do 
Círculo de Oração da Igreja no horário das 15h às 17h.  
REUNIÃO DE ORAÇÃO DE OBREIROS: devido ao período 
de Carnaval, excepcionalmente, a reunião de oração de  
obreiros que é realizada nas quartas-feiras, será realizada 
na próxima quinta-feira, no horário das 09.30h às 10.30h. Na 
semana seguinte voltará a ser realizada nas quartas-feiras. 
MUDANÇA DE LOCAL DA CONG. JOSÉ AMÉRICO: depois 
do período de Carnaval a Congregação do José Américo irá 
funcionar no mesmo Conjunto, mas na garagem da 
residência do irmão Diácono Nivaldo. A princípio os cultos 
serão realizados nas quintas-feiras e nos domingos à noite. 
SITE DA IGREJA: visite o nosso site através do endereço 
www.3iec.com.br e usufrua de coisas boas. No site temos o 
boletim da Igreja, o calendário de eventos de 2015, textos 
diversos, notícias, etc. Aproveitem!  

CLIMATIZAÇÃO SALA DA MOCIDADE: no próximo mês, se 
Deus permitir, iremos fazer a parte de alvenaria necessária 
para o projeto de climatização do salão da Mocidade. Já 
instalamos o forro e colocamos o capote na parte 
correspondente ao telhado do salão. Depois do Retiro 
estaremos disponibilizando os tickets para sorteio de um 
celular Smartfone Samsung com  tv digital, dois chips, wifi, 
android 4.3, processador 1,2Gz, 4G memória, GPS< 3G, 
câmera 5MP, cujo 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. 
JANTAR DE CASAIS: no segundo sábado de março, dia 14/03, 
à noite, haverá o primeiro jantar de casais deste ano 
promovido pela nossa Igreja. Esse Encontro visa, além de um 
momento de confraternização envolvendo os participantes, o 
compartilhamento da mensagem do Evangelho com aqueles 
casais que ainda não professam a fé em Cristo e que serão 
convidados para o evento. Oremos por esse projeto da Igreja 
para que Deus o abençoe poderosamente. 
ACIDENTE DIACONO MURILO: o Diácono Murilo Pedro sofreu 
um acidente automobilístico, na semana passada, na estrada 
para Timbaúba/PB, mas pela graça divina saiu ileso. O 
automóvel teve perda total. 
CONTRIBUIÇÃO: lembramos   aos   irmãos  a  necessidade de 
entregarem  os dízimos e as ofertas para a manutenção da 
obra do Senhor através do ministério de nossa Igreja. Deus 
prometeu abençoar os seus servos que forem fiéis também 
nessa área..  “Honra ao Senhor com a tua fazenda, e com as 
primícias de toda a tua renda; e se encherão os teus celeiros 
abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares”  
Pv 3.9,10. 
FREQUENCIA AOS CULTOS DA TERÇA-FEIRA: não se 
esqueçam de frequentar os cultos que estão sendo realizados 
nas terças-feiras. Nesses cultos temos um período de oração 
das 19h às 20.15h, seguido de uma exposição bíblica com a 
duração de quarenta minutos. Depois da exposição da 
Palavra de Deus os Pastores e Presbíteros estão fazendo uma 
oração especifica pelos presentes, e Deus tem feito 
maravilhas através dessas orações. Prestigiem! 
 

 
 

 

“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.3iec.com.br/
http://www.cruzdas/

