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BOLETIM DOMINICAL – 22/02/15 

Uma panorâmica sobre Ester 
       O livro de Ester, o último dos livros históricos do 
Antigo Testamento, tem duas particularidades 
interessantes: É o único livro da Bíblia em que o nome de 
Deus (Elohim, Adonai, Yahweh) não é mencionado, mas 
nele se percebe a ação da providência divina em todo o 
seu conteúdo. A outra particularidade é que é o segundo 
livro que tem como heroína uma mulher, Ester, que dá o 
seu nome ao livro, a exemplo de Rute. 
      A história de Ester se dar no período do cativeiro 
babilônico, quando governava o mundo os persas.  A 
rainha persa Vastir, esposa de Assuero, recusa-se em 
obedecer a uma ordem de seu marido e por causa disso é 
destituída de sua posição e em seu lugar é escolhida 
rainha uma jovem judia chamada Hadassa (hebraico) ou 
Ester (persa).       Ester, cujo pai falecera, fora criada por 
seu primo Mardoqueu. Esse Mardoqueu descobriu uma 
conspiração contra o rei Assuero por parte de dois de seus 
assessores próximos e os denunciou a Ester e essa ao seu 
marido, sendo ambos executados, mas a sua ação foi 
esquecida e ele não foi recompensado.  
      Depois o livro fala de um importante homem chamado 
Hamã, extremamente vaidoso, que fora galgado a uma 
posição muito importante junto ao trono de Assuero.  Esse 
homem por causa de sua alta posição e por causa do 
favoritismo que tinha junto à corte persa era reverenciado 
por todos, menos por Mardoqueu por causa de sua fé. 
Essa atitude de Mardoqueu gerou no coração de Hamã um 
ódio profundo e ele resolveu destruir a vida do servo de 
Deus bem como a de seu povo.  Hamã consegue 
convencer a Assuero sobre a destruição dos judeus, 
alegando o seguinte: “... Existe espalhado e disperso entre 
os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas 
leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não 
cumprem as leis do rei;  pelo que não convém ao rei tolerá-lo. 
Se bem parecer ao rei, decrete-se que seja destruído;  e eu 
pagarei dez mil talentos de prata aos encarregados dos  

  

negócios do rei, para os recolherem ao tesouro do rei” Et 

3.8. A assinatura do decreto que autorizava a destruição 
dos judeus em todos os domínios persas (cento e vinte e 
sete províncias) causou um reboliço em todo o reino, 
levando Mardoqueu a pedir a Ester que intercedesse 
pelos judeus, sendo ela também judia. Ester no inicio 
relutou, mas Mardoqueu insistiu com ela: “... Não 
imagines que, por estares no palácio do rei, terás mais 
sorte para escapar do que todos os outros judeus. Pois, se 
de todo te calares agora, de outra parte se levantarão 
socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu 
pai perecereis;  e quem sabe se não foi para tal tempo 

como este que chegaste ao reino?” Et 4.13,14. Isto levou 
Ester a orientar a Mardoqueu que convocasse o povo a 
um jejum de três dias. Depois desse jejum Ester se 
apresenta ao seu marido, mesmo sem ser convidada,  o 
que era uma falta grave na cultura persa. Assuero a 
recebe de boa vontade e promete atender a sua petição 
mesmo que fosse a metade do reino. Ela pede apenas 
que ela e o seu povo fossem poupados da destruição 
articulada por Hamã. A trama de Hamã é descoberta e ele 
é enforcado na forca que preparara para Mardoqueu.   
      Antes de Ester fazer a sua petição, o rei perdeu o 
sono e mandou trazer as crônicas do reino e nelas leu o 
que Mardoqueu fizera e descobriu que aquela bondade 
não fora recompensada. De imediato o rei manda Hamã 
beneficiar a Mardoqueu com a própria sugestão que 
Hamã fizera pensando que se tratava de si mesmo. Hamã 
foi obrigado a acompanhar a Mardoqueu perante o povo 
de Susã, capital do reino persa, que estava montado 
numa montaria real e vestido regiamente. 
     Para resolver o problema, Assuero emite outro 
decreto no qual autoriza aos judeus a se defenderem e 
matarem aos que procuravam matá-los. Com a 
importância que Mardoqueu alcançara, o decreto 
autorizando a defesa dos judeus foi executado com 
sucesso em todo o reino persa, e os judeus para 
comemorar essa grande vitória instituiu a festa do Purim, 
que significa sorte.  “Mardoqueu escreveu estas coisas, e 
enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas 
as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, 
ordenando-lhes que guardassem o dia catorze do mês de 

adar e o dia quinze do mesmo, todos os anos” Et 9.20,21. 

                             Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  
 

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

    
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

             CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR/ABR) 
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; 27/03 – Casamento de Luciano; 24 a 28/03 – Concílio 
Regional da ALIANÇA (Mossoró/RN); 28/03 – Programação 
de Louvor (DLOV); 29/03 – Sopão. 03/04 – Manhã de Jejum e 
Oração; 04/04 – Aniversário Quinze anos; 03 a 05/04 – 
Congresso DEMEC (João Pessoa); 26/04 – Aniversário 
Conjunto Ebenézer; 26/04 – Sopão Rota do Sol. 

 
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. 
  
 

              

                                      

 

 

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  

 

“... Não imagines que, por estares no palácio 
do rei, terás mais sorte para escapar do que 
todos os outros judeus. Pois, se de todo te 
calares agora, de outra parte se levantarão 
socorro e livramento para os judeus, mas tu e a 
casa de teu pai perecereis; e quem sabe se não 
foi para tal tempo como este que chegaste ao 
reino?” Et 4.13,14. 

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


 

 

    
               ESCALA DE OBREIROS (MARÇO) 

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

22 – Marlene Soares; 29 – Pr. Eudes   
CULTO DEVOCIONAL 

01 – Bruna; 08 – Dayse Anny; 15 – Davi Silva;  
22 – André Fragoso; 29 – José Bruno   

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

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

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

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
01 – Pr. Walter; 08 – Pr. Jedaías; 15 - Diác. Josias;  

22 – Pr. André; 29 – Presb. Enoaldo   
 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

01 – Pr. André; 08 – Pb. Emanuel; 15 – Pr. Jedaías;  
22 – Presb. Silas; 29 – Pr. Pr. Walter   

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
01 – Pr. Jedaías; 08 – Presb. Saul; 15 – Pr. André;  

22 – Davi Silva; 29 – Presb. Enoaldo   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

01 – Pr. Samuel; 08 – Diác. Nivaldo; 15 - Pb. Emanuel 
22 – Pr. Jedaías; 29 – Pr. Samuel  

             ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
03 – Pr. Eudes; 10 – Pr. Samuel; 17 – Miss. Liliane;  

24 – Pr. Eudes; 31 – Pr. Jedaías 
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

Pr. Jedaías (03); Josias (10,24); Davi Silva (17,31)  
PROGRAMA RADIO 

04 – Diác. Josias; 11 – Pr. Samuel;  
18 – Miss. Liliane; 25 – Davi Silva 

CASA DE ACOLHIDA 
07 - Pr. Eudes; 21 – Pr. Samuel                

                                

 

NOTA DE GRATIDÃO: agradecemos ao nosso bondoso 
Deus pelas provisões que fez para o nosso Retiro Espiritual 
tanto em Macaparana bem como no templo sede. Em tudo 
pudemos sentir a boa mão do Senhor sobre a Igreja. Foram 
bênçãos lá bem como bênçãos aqui. Em tudo  
engrandecemos o nome do Senhor. 
ENOALDO CIRURGIADO: o Presb. Enoaldo José foi 
submetido a uma cirurgia na vesícula na quarta-feira 
passada. Pela graça divina a cirurgia foi bem sucedida e ele 
passa bem, e está se restabelecendo em sua residência. 
PREGAÇÃO VALENTINA HOJE A NOITE: devido à cirurgia 
do Presb. Enoaldo e a sua consequente impossibilidade de 
pregar hoje à noite conforme escala, a responsabilidade da 
mesma fica com o Pastor Jedaías. O Pastor da Igreja 
ocupará o lugar de Jedaías hoje à noite no templo sede. 
CULTO INAUGURAL NOVO LOCAL JOSÉ AMÉRICO: hoje à 
noite teremos o culto inaugural do novo local da 
Congregação do José Américo (residência do Diác. 
Nivaldo). A pregação no culto estará sob a 
responsabilidade do Presb. Emanuel Felinto, e a direção é 
de responsabilidade do Pastor Samuel. 
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. 
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. 
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.  
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! 
CASA DE ACOLHIDA: lembramos aos irmãos que temos 
um trabalho na Casa de Acolhida, no Bairro dos Estados. 
Estamos pregando lá o Evangelho de Cristo. Colabore! 

MUDANÇA LOCAIS DE CULTOS: devido ao alto custo que a 
Igreja está tendo com consumo de energia elétrica, bem 
como a crise energética que está enfrentando o País 
estamos, a partir desta semana, transferindo os cultos do 
Circulo de Oração (quarta-feira) e da Mocidade (sábado) do 
santuário sede para a nossa área coberta que é bem 
apropriada para isso, bem ventilada e espaçosa. Também a 
Escola Dominical sofrerá alteração. O culto devocional (09h 
as 09.30h) será realizado na área coberta bem como a classe 
das mulheres. A Classe de Homens funcionará na outra área 
coberta como era antes. Pedimos a compreensão de todos, 
pois o DPAT está com dificuldade de atender as demandas 
financeiras da igreja. 
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. Estamos  
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 programar a 
instalação de 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. 
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 fiéis: “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/

