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Uma panorâmica sobre 2º Reis 
      O livro de 2º Reis continua a história dos reis de Judá e 
de Israel começada no livro de 1º Reis. Lembremo-nos de 
que o povo de Deus na época estava dividido em dois 
reinos, devido Deus ter rasgado o reino das mãos de 
Roboão por causa dos pecados de Salomão. A partir dessa 
divisão, o povo de Deus estava dividido entre o reino de 
Judá (Sul) composto de duas tribos e o reino de Israel 
(Norte) composto de dez tribos.  Por amor a Davi, Deus 
preservou a sua linhagem, por causa do seu propósito 
redentor através de Cristo descendente da casa de Davi. 
Os dois reinos tiveram dezenove reis cada um até o 
período do cativeiro assírio (reino de Israel) e do cativeiro 
babilônico (reino de Judá). No reino de Judá só teve uma 
dinastia que foi a de Davi. O reino de Israel teve diversas 
dinastias. Esses dois reinos continuaram até a destruição 
do reino de Israel pelos assírios em 722 a.C (2º Rs 17.1-41) 
e a do reino de Judá em 586 a.C, pelos caldeus (2º Rs 25.1-
22), sendo os respectivos remanescentes levados em 
cativeiro, cumprindo-se as Escrituras que diziam que se os 
judeus não guardassem a aliança estabelecida por Deus  
eles seriam levados cativos (Dt 28.63,64;  2º Rs  17.7-23).  
      No livro em questão nos é informado que o ministério 
do profeta Elias terminara e começara o de seu sucessor, 
Eliseu. Elias realizara sete milagres e Eliseu quatorze, por 
causa da porção dobrada do Espirito que estava sobre ele 
(2 Rs 2.9,10). 
     Ainda nesse livro nos é relatada algumas histórias 
maravilhosas como, por exemplo, o caso da cura de 
Naamã, general sírio leproso (2º Rs 5.1-19) e, também, a 
história do aumento do azeite de uma viúva que estava na 
miséria e com esse milagre feito por Deus, através de 
Eliseu, ela pode pagar as suas dividas e viver com o 
restante do dinheiro com a venda do azeite (2º Rs 4.1-7).  
     Uma questão interessante relatada no livro é a da 
origem dos samaritanos que no Novo Testamento nos é 
dito que os judeus não se comunicavam com eles. Essa    

animosidade começou quando os assírios, de acordo 
com a sua politica de conquista, tiraram quase todos os 
judeus do reino do Norte e trouxe povos de outros países 
conquistados e os colocou na terra de Israel, 
especialmente, na região de Samaria (Leia o capitulo 17 
de 2º Reis).  O problema agravou-se na época de 
Neemias quando os samaritanos dificultaram a obra de 
reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo. 
      Como foi dito na visão panorâmica de 1º Reis no 
reinado dos reis de Israel não teve um rei sequer 
piedoso, todos eles (dezenove) andaram nos caminhos 
de Jeroboão, o primeiro rei. No reino de Judá, da dinastia 
de Davi, tiveram alguns reis piedosos. No livro de 2º Reis 
temos os reis Ezequias e Josias, dois servos de Deus 
autênticos. Ezequias teve um ministério  com mais tempo 
do que Josias porque Deus aumentou os seus dias de 
vida em quinze anos, após uma enfermidade mortal de 
que foi acometido. Depois da conquista do reino do 
Norte pelos assírios, o rei Senaqueribe voltou-se contra 
Judá na época de Ezequias. Esse rei piedoso buscou o 
auxilio divino e Deus destruiu o exército assírio sem ter 
havido nenhuma batalha. Um anjo do Senhor, 
despachado por Deus, destruiu todo o exército inimigo 
(2º Rs 19.35-37). O profeta Isaías foi contemporâneo de 
Ezequias e o ajudou espiritualmente nessa época de 
ameaça dos assírios. Ezequias também promoveu uma 
reforma religiosa no meio do povo de Deus, relatada 
também no livro de 2ª Crônicas.  
     O rei Josias também fez uma reforma religiosa no 
meio do povo de Deus em sua época, inclusive fez uma 
obra de restauração do templo em Jerusalém que estava 
degradado pela ação dos reis anteriores, mas por causa 
de uma decisão politica errada sua  foi morto em batalha 
aos trinta e nove anos, morte essa lamentada 
profundamente em Israel (2 Rs 23.28-30). 
       O ultimo rei da casa de Davi foi o rei Zedequias, em 
cujo reinado a cidade de Jerusalém foi tomada pelos 
caldeus, o templo destruído, os seus filhos mortos em 
sua presença e teve vazado os seus olhos, sendo ele 
levado cativo para a Babilônia onde  morreu. 
      2º Reis nos diz que a causa dessa tragédia foi a 
continua quebra da aliança que Deus estabelecera com o 
seu povo no Sinal, por ocasião da entrega da lei divina 
(2º Rs 24.3,4).              Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

  

 
 
  
 
 
 

  
 
    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    

           

              CALENDÁRIO DE EVENTOS (JAN/FEV) 
05 a 26/01 – Projeto Missionário ALIANÇA; 17/01 – 
Treinamento Professores DINF; 25/01 – Sopão Rota do Sol; 
31/01 –  Sabadão com Cristo. 08/02 – Dia do Homem 
Congregacional; 14 a 17/02 – Retiro Espiritual. 

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 
01-José Freire (R. do Sol), 02-Mª Francisca (R. do Sol), 04-
Diác. Gilson Lima, 05- Diác. Nivaldo Batista, 05-Ana Carolina 
(R. do Sol), 05-Paulo Jorge (Valentina), 06- Defranil de Moura 
(Valentina), 06-Jader Porfírio, 07-Saullo Rikelce (E. Sátiro) 08-  
Frank (Valentina), 11-Presb. Aureliano Fernandes, 11-André 
(Valentina), 12- Gabriela Pereira (R. do Sol), 12-Bruna 
Vanessa, 12-Evangleide Svendsen Esp. Pr. André (Valentina), 
13-Mª de Fátima Brito, 16-Diác. José F. Marçal Jr., 17-
Joceane Gomes (Valentina), 18-Elda Lopes (E. Sátiro), 19-
Alexandre Araújo (R. do Sol), 21- Presb. Enoaldo José 
(Valentina), 24-Leda Rejane (Valentina), 25-Mauro Filho 
(Valentina), 25-Risolene Fernandes, 26-Jaciara de F. Araújo 
(J. Américo), 27- Valdilene Régis, 28-Hellen Karine 
(Valentina), 29-Jafia de Souza (R. do Sol), 29- Severina Lima 
(Esp. Presb. Genison), 30-Keilla Anny (filha /Carmelita). 
 

                                                                                                                                                                             

                ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite Hoje à noite Hoje à noite Hoje à noite ––––    NivaNivaNivaNivaldoldoldoldo////MarçalMarçalMarçalMarçal; ; ; ;     

Ter Ter Ter Ter ––––    DaviDaviDaviDavi; Sáb ; Sáb ; Sáb ; Sáb ––––    MakobiMakobiMakobiMakobi    
    

DOMINGO PELA MANHÃDOMINGO PELA MANHÃDOMINGO PELA MANHÃDOMINGO PELA MANHÃ    
ESTUDO DA LIÇÃO ESTUDO DA LIÇÃO ESTUDO DA LIÇÃO ESTUDO DA LIÇÃO ––––    09h 09h 09h 09h àsàsàsàs    10.15h10.15h10.15h10.15h    

CULTO DEVOCIONAL CULTO DEVOCIONAL CULTO DEVOCIONAL CULTO DEVOCIONAL ––––    10.20h 10.20h 10.20h 10.20h àsàsàsàs    10.50h10.50h10.50h10.50h    
ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO ––––    11h11h11h11h 

 

CIRCULO DE ORAÇÃO 2015 – NOVO DIA 

QUARTA-FEIRA – 15 às 17h 
                

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 
Ter - 19h30m  Culto Oração/Estudo Bíblico  

Qua - 15h às 17h  Círculo de Oração 
Sex - 19h30m Culto nas Residências 
Sab - 19h30m  Culto dos Jovens  

“Confiou no Senhor, Deus de Israel,“Confiou no Senhor, Deus de Israel,“Confiou no Senhor, Deus de Israel,“Confiou no Senhor, Deus de Israel,    de de de de 
maneira que depois dele não houve maneira que depois dele não houve maneira que depois dele não houve maneira que depois dele não houve 
seu semelhante entre todos os reis de seu semelhante entre todos os reis de seu semelhante entre todos os reis de seu semelhante entre todos os reis de 
Judá, nem entre os que foram antes Judá, nem entre os que foram antes Judá, nem entre os que foram antes Judá, nem entre os que foram antes 
dele” 2 º Rs 18.5dele” 2 º Rs 18.5dele” 2 º Rs 18.5dele” 2 º Rs 18.5    
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PÚLPITO IGREJA SEDE  

18 – Pr. Samuel; 25 – Pr. Eudes   
CULTO DEVOCIONAL 

18 – Marlene Soares; 25 – Isabel Cristina 
MOCIDADE (SÁB) 

 Responsabilidade Pr. Jedaías 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

21 – Marconi Cavalcanti; 28 – Liliane Líger  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (21); Meireles (28)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

18 – Pr. Walter; 25 – Pb. Enoaldo   
 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

18 – Pr. André; 25 – Pb. Silas   
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
18 – Pr. Jedaías; 25 – Dc. Josias 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

18 – Pb. Emanuel; 25 – Pr. Jedaías   
             ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

20 – Dc. Josias; 27 – Davi Silva 
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

Samuel Monteiro (20); Dc. Josias (13,27) 
PROGRAMA RADIO 

21 – Pr. Jedaías; 28 – Pb. Enoaldo 
CASA DE ACOLHIDA 

31 – Dc. Josias  
                                                        SERVI AO SENHOR COM ALEGRIASERVI AO SENHOR COM ALEGRIASERVI AO SENHOR COM ALEGRIASERVI AO SENHOR COM ALEGRIA    
                                                                                    

 
 

RETIRO ESPIRITUAL – PARCERIA COM IEC 

MACAPARANA/PE - 14 a 17/02 - TAXA DE 

INSCRIÇÃO R$ 55,00 + TRANSPORTE 

 

CLIMATIZAÇÃO SALA DA MOCIDADE: estamos lançando 
hoje uma campanha para angariar recursos visando à 
climatização da sala da mocidade, localizada no primeiro 
andar do edifício de educação religiosa de nossa Igreja. O 
projeto de infraestrutura, forro gesso, aquisição e 
instalação da maquina de ar condicionado de 18.000BPU`s 
é de R$ 4.000,00. Breve será confeccionado carnês para 
sorteio de um celular Samsung (smartfone, tv digital, dois 
chips, wifi, android 4.2, processador 1,2G, 4G memória). O 
valor de cada cartela é de R$ 5,00. A coordenação do 
sorteio é de responsabilidade de Isa Nery e o projeto de 
infraestrutura é de Makobi. Adriana Meireles é a tesoureira 
do projeto. Quando os irmãos forem procurados pelos 
nossos jovens ajudem nesse projeto. 
CULTO NAS RESIDENCIAS: os irmãos interessados em 
realizar cultos em suas casas, nas sextas-feiras, de quinze 
em quinze dias, procurem o Pastor da Igreja para o 
agendamento. Os cultos terão a duração de uma hora ou 
uma hora e quinze minutos e sempre terminarão às 21h. 
Não há necessidade de prepararem lanche para os 
presentes nos cultos. Nesses cultos teremos a presença do 
Conj. Ebenézer e de um instrumentista com ou violão. 
Aproveitemos a época sem chuvas para fazermos isso. 
OFERTA MISSIONÁRIA: no final deste mês estaremos 
recolhendo os cofrinhos que foram distribuídos para a 
oferta missionária da ALIANÇA. Os irmãos procurem 
Bruno, vice-diretor da Secretaria de Missões da Igreja, para 
enviarmos para a nossa Denominação o valor 
correspondente à arrecadação dos cofrinhos.  
PRODUÇÃO DE CD COM MÚSICAS CRISTÃS: o presbítero 
Saul Bezerra produziu o seu primeiro CD com 13 hinos 
evangélicos, intitulado Excelência de Deus. O CD pode ser 
adquirido com o próprio autor ao preço de R$ 15,00. O 
contato pode ser feito pelo fone 88189138. Os irmãos 
adquirindo o CD estarão contribuindo com a aquisição de 
um terreno para a construção de um templo no Ernani 
Sátiro, pois é esta a finalidade desse trabalho de Saul. 
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. Foram disponibilizadas para 
nós sessenta vagas. A taxa do Retiro é de R$ 55,00 por 
pessoa. 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, pois não 
haverá isenção de taxa.   

CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM TEOLOGIA SISTEMATICA: 
começou no domingo dia 04/01, no horário de estudo da lição 
da Escola Dominical, o curso em apreço. No domingo 
passado tivemos quase trinta irmãos presente, entre jovens e 
pessoas interessadas em se preparar melhor para pregar a 
Palavra de Deus. Outros jovens virão com certeza. 
Lembramos aos jovens e aos outros irmãos que começamos 
o estudo as 09h. O material para estudo em classe já está 
sendo encaminhado via Internet para os participantes, além 
de cópias disponibilizadas no inicio da aula, bem como no 
site de nossa Igreja, onde o material completo (os dez temas 
da Teologia Sistemática) pode ser acessado. Pede-se de cada 
pessoa que vai participar desse projeto que, dominicalmente, 
traga a Bíblia, um caderno, uma esferográfica para anotações, 
uma oferta (o alvo de nossa Classe é de R$ 50,00 por 
domingo), e um coração ansioso e disposto para aprender 
mais de Deus, através de Sua Palavra. 
CLASSE DE CASAIS RECENTES: começou no domingo 
passado o funcionamento da Classe de Casais Recentes, sob 
a liderança do casal Pr. Jedaías/Liliane. Essa Classe funciona 
no horário da EBD, nos domingos pela manhã, horário das 
09h as 10.15h, e visa o compartilhamento de experiências de 
um casal com mais tempo de casado bem como estudos 
bíblicos sobre a temática. Pedimos aos pais e irmãos outros 
que tiverem alguém em sua família recém-casado que o 
estimule a participar dessa classe que bem fará as suas 
vidas.  
PALESTRA SOBRE NAMORO E NOIVADO: breve iremos 
promover uma palestra para os jovens de nossa Igreja que 
estão namorando bem como aqueles que já estão noivos. 
Essa palestra faz parte do projeto da Igreja visando dá uma 
visão bíblica, sadia, sobre o assunto.  O casal Pastor 
Jedaías/Liliane é o responsável por essa programação.        
PROGRAMA RADIOFONICO: lembramos aos irmãos que a 
nossa Igreja tem um programa evangélico intitulado a Voz 
Congregacional que é veiculado nas quartas-feiras, no 
horário das 20 as 21h, pela emissora Cruz das Armas FM, 
104.9, que pode ser ouvido também pela Internet através do 
endereço eletrônico www.cruzdasarmasfm.com.br  
TRABALHO CASA DE ACOLHIDA: lembramos também aos 
irmãos que temos um trabalho evangelístico, de quinze em 
quinze dias, na Casa de Acolhida, situada na Av. Pará, 555, 
João Pessoa. Além do trabalho de pregação do Evangelho de 
Cristo, entregamos àquela Casa, de dois em dois meses,  
uma cesta contendo quarenta kits de higiene pessoal (escova 
de dentes, pasta de dentes, sabonete e uma barra pequena de 
sabão). Coopere conosco na confecção dessas cestas. 
 

    

“Prega a Palavra, insta, quer 
seja oportuno, quer não...” 

 2 Tm 4.2 
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