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BOLETIM DOMINICAL – 21/06/15 
  Uma panorâmica sobre Miquéias 

 

    O profeta Miquéias exerceu o seu ministério nos 

reinados de Jotão, Acaz e Ezequias sendo, portanto, 

contemporâneo do profeta Isaías. Enquanto ele 

ministrava no interior da Judéia, Isaías ministrava em 

Jerusalém, a capital do reino do Sul. Apesar de viver 

em Judá a profecia de Miquéias enfocou também o 

reino do Norte (Israel), pois ambos os reinos estavam 

praticando pecados similares, que eram: idolatria, 

violência, injustiça social e a religião formal. 

      Miquéias informa que fora capacitado por Deus 

para o seu ministério profético nos dois reinos: “Mas, 

decerto, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e 

cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua 

transgressão e a Israel o seu pecado” Mq 3.8. 

     Olhando de forma panorâmica o livro, descobrimos 

que o mesmo divide-se em três partes:  1) a primeira 

parte envolve os capítulos 1 a 3 e o enfoque é a 

recriminação a Samaria, capital do reino de Israel e a 

Jerusalém, capital do reino de Judá pelos pecados 

citados acima; 2) na segunda parte, que engloba os 

capítulos 4 e 5, o enfoque é feito na advertência do 

juízo de Deus se esses dois reinos, o povo de Deus da 

época, persistissem nos seus pecados; 3) a terceira 

parte envolve os capítulos 6 e 7, e enfatiza a 

acusação divina como se fosse feita num tribunal, e o 

consequente arrependimento e confissão de Israel e 

a promessa de restauração futura.  

     Miquéias escreveu o seu livro visando advertir o 

povo de Deus de que o Senhor não toleraria o pecado 

cometido por eles, e que isso levaria inevitavelmente 

a destruição dos dois reinos, o que de fato aconteceu 

em 722 a.C. (reino do Norte) pelos assírios e em 586 

a.C. (reino do Sul) pelos caldeus. Ele escreveu ainda 

para revelar que o Messias prometido nasceria em 

Belém de Judá, terra natal do rei Davi. “E tu, Belém 

Efrata, posto que pequena entre milhares de 

       

 

Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e 

cujas origens são desde os tempos antigos, desde 

os dias da eternidade” Mq 5.2. Sobre a profecia 

messiânica do nascimento do Messias, o seu 

cumprimento histórico foi nos dias do rei Herodes, 

conforme relato de Mateus (2.1-6). Miquéias ainda 

falou sobre o reino futuro do Messias, que seria um 

reino de paz e justiça. 

    O profeta Miquéias enfatizou em sua profecia 

qual a expectativa de Deus em relação aos 

israelitas: “Ele te declarou, ó homem, o que é bom; 

e que é o que o Senhor pede de ti, senão que 

pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes 

humildemente com o teu Deus?” Mq 6.8. 

    O profeta em apreço também menciona a futura 

inserção dos gentios (os não judeus) no programa 

redentor de Deus, o que começou de forma 

ostensiva no dia de Pentecostes, conforme relato 

de Atos 2. “E irão muitas nações e dirão: Vinde, e 

subamos ao monte do Senhor e à Casa do Deus de 

Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós 

andemos pelas suas veredas; porque de Sião sairá a 

lei, e a palavra do Senhor, de Jerusalém. E julgará 

entre muitos povos e castigará poderosas nações 

até mui longe; e converterão as suas espadas em 

enxadas e as suas lanças em foices; uma nação não 

levantará a espada contra outra nação, nem 

aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada 

um debaixo da sua videira e debaixo da sua 

figueira, e não haverá quem os espante, porque a 

boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos 

os povos andarão, cada um em nome do seu deus; 

mas nós andaremos no nome do Senhor, nosso 

Deus, eternamente e para sempre” Mq 4.2-5. 

    No capitulo 7 do seu livro, Miquéias falou sobre o 

estado deplorável do povo de Deus na época 

entregue aos ditames de sua natureza pecaminosa, 

texto esse usado por Paulo na carta aos Romanos 

para falar sobre a universalidade do pecado (Mq 

7.2-4; Rm 3.10-18).  

    Na última parte do seu ministério profético 

Miquéias ajudou ao rei Ezequias na obra de reforma 

religiosa que aquele rei empreendeu, sendo ele um 

dos homens de Ezequias que compilou um grupo de 

provérbios (Pv 25.1).     Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
           

             CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUN/JUL) 
27/06 – Programação do DLOV;  27/06 – 2º 
Encontro Mães Intercessoras; 28/06 – Dia da 
Beneficência. 04,11,18,25/07 – Gincana Radical 
DMOC 2015; 1 a 5/07 - EBF Igreja; 11/07 – Dia da 
Mulher Congregacional (11) – Chá das Princesas; 
18/07 – Reunião de Lideranças da Igreja (almoço); 
06 a 10/07 – EBF Valentina; 19/07 – Aniversário 
Grupo Ágape; 26/07 – Aniversário Coral Filhos do 
Rei. 
                ANIVERSARIANTES DE JUNHO 
01-Mardoqueu Mendes (R. do Sol); 01-Nathan de 
Souza; 02-Myllena Araújo; 02 – Davi Silva; 04-
Lucyan Soares; 05-Pr.Toni (Valentina); 05-Maria 
Angélica (E. Sátiro); 06-Samuel de Oliveira; 06-Mª 
Geralda (Valentina); 08-Viviane da Costa; 08-
Isvonete da Silva (R. do Sol); 09-Marcone da Silva 
(R. do Sol); 09-Cleane Martins (E. Sátiro); 09-
Stefanie Giulyane; 10-Mª de Lourdes (E. Sátiro); 10- 
Marília dos Santos; 11-Euzari Mª (Valentina); 11-
Thamayron Alves (Valentina); 12-Marai do Socorro 
(E. Sátiro); 13-Katiane Ferreira (E. Sátiro); 14-Luiz 
Vasconcelos (R. do Sol); 15-Janiele Andrade; 17-Jair 
Costa (J. Américo); 18-Diác. Marcos Soares; 18- Mª 
José Teixeira (R. do Sol); 18-Emília Lopes (E. Sátiro); 
19-Enoque Monteiro; 20-Ana Gabrielly (E. Sátiro); 
20-Djanilson Rodrigues; 21-Henrique Viera 
(Valentina); 21-Camila Cíntia (Valentina); 23-Pb. 
Valdenor Torres; 23-Eliane da Penha (Valentina); 
24-Josefa de Aquino; 27-Kristofer Silva ;27-Micaela 
Mota (Valentina); 28-Gabriel Cavalcanti (R. do 
Sol); 30-Edméia Brito; 30-Pr. Walter Bezerra e 30-
Laércia Jamilly.    PARABÉNS ANIVERSARIANTES!                     

 

 

 

 
 

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  

 

“E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre 

milhares de Judá, de ti me sairá o que será 

Senhor em Israel, e cujas origens são desde os 

tempos antigos, desde os dias da eternidade” Mq 

5.2 



 

 

     
               ESCALA DE OBREIROS (JUNHO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
21 – Pr. Walter; 28 – Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 
21 – Isabel Cristina; 28 – Miss. Maria Eliane 

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

24 - Miss. Liliane  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (17); Meireles (24)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

21 – Dc. Josias; 28 – Pb. Enoaldo 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

21 – Pb. Silas; 28 – Pr. Walter 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
21 – Pb. Saul; 28 – Pr. Jedaías 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
21 – Pr. Samuel; 28 – Pb. Emanuel 

       ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
23 – Pr. Samuel; 30 – Pr. Eudes 

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Samuel Medeiros (23); Davi Silva (30);  

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

  

 
 

SORTEIO AUTOMOVEL: um automóvel FIAT UNO, 

2009/10,  será sorteado em breve pela Igreja Batista do 

Rangel. Valor da cartela R$ 10,00. Procure Adriana 

Meireles e colabore. 

ESCOLA BIBLICA DOMINICAL: lembramos a todos os 

irmãos que aos domingos pela manhã, no horário das 

09 às 11h, a Igreja está se reunindo para estudar a 

santa Palavra de Deus. O objetivo da Escola Bíblica 

Dominical é promover o crescimento espiritual da 

membrezia da Igreja. Prestigiem! 

 

 

      Aqui se faz, aqui se paga (Pr. Eudes) 
 Aprendi no interior do Rio Grande do Norte onde 

nasci muitos ditados populares dentre eles o que 

está servindo de título desta reflexão. 

      Esse ditado popular, como alguns outros, tem 

uma verdade bíblica, senão vejamos: A Bíblia revela 

que Deus é o justo juiz. O pecado em todas as 

manifestações é uma afronta à santidade de Deus. 

No seu programa redentor Deus já tratou a questão 

do pecado. O seu filho Jesus Cristo na cruz padeceu 

pelos nossos pecados. “Meus filhinhos, estas coisas 

vos escrevo para que não pequeis; e, se alguém 

pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus 

Cristo, o Justo. E ele é a propiciação pelos nossos 

pecados e não somente pelos nossos, mas também 

pelos de todo o mundo” 1 Jo 2.1,2.   Tratando dos 

pecados dos não crentes, eles ainda estão sobre 

eles até o dia em que seja alcançado pelo perdão 

divino, através de Cristo. Em relação ao ditado em 

apreço, no que se refere aos não crentes, Paulo 

disse que os pecados de alguns homens se 

manifestam antes do juízo e de outros, depois (1 

Tm 5.24). Isto quer dizer que pode acontecer que 

alguém cometa pecado e não pague aqui no 

mundo,  mas com certeza pagará na eternidade. 

Outros são punidos aqui e na eternidade, pois o 

pagamento aqui não tira a culpa na eternidade.     

Mas quando se trata dos crentes em Cristo, que já 

tiveram os seus pecados perdoados, não haverá 

tratamento dos mesmos na eternidade, pois a 

Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que 

estão em Cristo Jesus (Rm 8.1,2), o ditado é 

correto, a menos que haja confissão e abandono do 

pecado. Isto quer dizer que Deus trata o pecado do 

crente aqui neste mundo e não na eternidade. Se 

houver arrependimento, o perdão lhe será 

concedido de imediato. Se não houver, o cristão 

deve esperar a disciplina do Senhor até se 

arrepender do pecado cometido. “Enquanto eu me 

calei, envelheceram os meus ossos pelo meu 

bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a 

tua mão pesava sobre mim; o meu humor se tornou 

em sequidão de estio” Sl 32.3,4. É bom lembrar 

também que, dependendo da gravidade do pecado, 

as consequências perduram, mesmo havendo 

arrependimento, e perdão da parte de Deus. 

DIA DOS OFICIAIS: parabenizamos aos ilustres oficiais 

Presbíteros e Diáconos que fazem o ministério da III 

IEC/JPA pela passagem do Dia dos Oficiais (segundo 

domingo de junho). Esses ilustres irmãos tem procurado 

servir a Deus com dedicação e a Igreja reconhece isso e, 

tem certeza, de que Deus reconhece também. 

Deixamos para os oficiais de nossa Igreja o texto de Hb 

6.10: “Porque Deus não é injusto, para se esquecer da 

vossa obra, e do amor que para com o seu nome 

mostrastes, porquanto servistes aos santos, e ainda os 

servis”. Oremos para que Deus continue abençoando os 

nossos oficiais. 

VIAGEM PARA MACAPARANA/PE: um grupo de trinta 

jovens de nossa Igreja (templo sede e congregações) 

viajou, sexta-feira passada, para Macaparana/PE a fim 

de participar de um acampamento de jovens  

promovido pela Igreja Congregacional daquela cidade. O 

grupo foi liderado pelo irmão Danilo José, diretor do 

DMOC de nossa Igreja, acompanhado do Pastor Jedaías 

Rodrigues, conselheiro desse Departamento. Os jovens 

estarão de volta hoje à tarde. Oremos para que Deus 

abençoe o retorno deles. 

PROGRAMAÇÃO DLOV: no próximo sábado teremos 

uma programação especial organizada pelo 

Departamento de Louvor de nossa Igreja. O tema 

escolhido pela diretoria do DLOV é: O poder de uma 

Igreja que ora. O lema: “Muita oração muito poder, 

pouca oração pouco poder, e nenhuma oração nenhum 

poder”. A preletora será a Missionária Clarisse Meireles, 

da Igreja Evangélica Restauração e Vida. A direção do 

culto é de responsabilidade do Diác. Murilo Pedro.  

ADIAMENTO ENCONTRO: o 2º Encontro das Mães 

Intercessoras previsto para o próximo sábado foi adiado 

para o mês de julho, numa data a ser informada. 

DIA DA BENEFICENCIA: no próximo domingo iremos 

comemorar o Dia da Beneficência. No culto da noite o 

Departamento de Beneficência de nossa Igreja 

apresentará um relatório de suas atividades nesse 

importante ministério da Igreja.  A oferta do culto da 

noite será destinada para o DBEN a fim de ajudar nas 

despesas decorrentes das atividades do mesmo. 

ANGELA HOSPITALIZADA: a irmã Ângela, esposa de 

Marconi, foi submetida a uma cirurgia no coração com 

grau de dificuldade elevada, e encontra-se hospitalizada 

na UNIMED. Continuemos orando por ela.  

DARLENE ENFERMA: a nossa irmã Darlene encontra-se 

em casa convalescendo de uma cirurgia. Oremos por 

ela para que Deus a restaure plenamente.  

 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  2 Tm 4.2 
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