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BOLETIM DOMINICAL – 17/05/15 
  Uma panorâmica sobre Oséias 

    O livro de Oséias é o primeiro livro do grupo de livros 

chamados Profetas Menores. Oséias profetizou no reino 

do Norte, chamado também de Israel, que era composto 

na época de dez tribos (das doze tribos que formavam a 

nação israelita, excetuam-se as tribos de Judá e 

Benjamim que formavam o reino do Sul, chamado 

também de reino de Judá). 

      O livro retrata o drama pessoal de Oséias que casou, 

a mando de Deus, com uma mulher de vida duvidosa e 

que após o casamento foi infiel ao seu esposo, mas que 

ainda, a mando de Deus, o profeta a buscou para voltar 

ao convívio do lar. A experiência amarga do profeta 

simbolizava a relação de Deus com Israel, que nesse 

livro era uma relação conjugal. Deus era o marido de 

Israel e Israel sua esposa. Assim como Oséias tomou a 

Gomer  como esposa, uma mulher de vida duvidosa, 

Deus tomara Israel na incredulidade e na idolatria 

(Abraão, o patriarca hebreu, antes de sua conversão era 

um idólatra) para fazer dele sua esposa. Como a mulher 

do profeta Oséias foi infiel ao seu marido assim Israel 

estava sendo infiel ao seu esposo, Deus. É bom lembrar 

que a idolatria na Bíblia é sempre considerada uma 

prostituição, um adultério espiritual. 

    O reino de Israel (Norte), após a divisão do povo de 

Deus na época de Roboão, filho de Salomão, começou a 

se prostituir, ou adulterar, quando o seu rei Jeroboão fez 

dois bezerros de ouro e os colocou em pontos 

estratégicos (Dã e Betel) e disse ao povo que aqueles 

bezerros eram os deuses de Israel, e que esquecessem 

o templo em Jerusalém, em Judá. “E disse Jeroboão no 

seu coração: Agora, tornará o reino à casa de Davi. Se 

este povo subir para fazer sacrifícios na Casa do Senhor, 

em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu 

senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão 

a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho, e 

fez dois bezerros de ouro, e lhes disse: Muito trabalho 

vos será o subir a Jerusalém; vês aqui teus deuses, ó 

Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs    

      

 

um em Betel e colocou o outro em Dã. E este feito se 

tornou em pecado, pois que o povo ia até Dã, cada um 

a adorar” 1 Rs 12.26-30.  É importante ainda observar 

que todos os reis do reino de Israel (Norte) seguiram 

as pegadas de Jeroboão I, ou seja, trilharam o 

caminho da idolatria. Esse rei tornou-se um 

paradigma para os outros reis. É comum a expressão: 

“e não se apartou dos caminhos de Jeroboão”. 

    Mas, a grande mensagem do livro de Oséias é a que 

enfatiza o amor de Deus por Israel. Mesmo Deus 

sendo traído pela esposa infiel (Israel), ele a amava 

profundamente e queria trazê-la ao convívio do lar. 

“Quando Israel era menino, eu o amei; e do Egito 

chamei a meu filho. Mas, como os chamavam, assim 

se iam da sua face; sacrificavam a baalins e 

queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, 

eu ensinei a andar a Efraim; tomei-os pelos seus 

braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-

os com cordas humanas, com cordas de amor; e fui 

para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas 

queixadas; e lhes dei mantimento” Os 11.1-4. 

    A história do reino do Norte foi uma história de 

continua prostituição espiritual. Deus levantou muitos 

profetas, tanto profetas da palavra como profetas 

escritores, dentre eles o profeta Oséias, para ministrar 

aquele povo tentando levá-lo ao arrependimento, mas, 

infelizmente, a mensagem de Deus nunca entrou no 

coração daquela parte do povo de Deus, e essa 

indiferença levou-o a destruição pelos assírios em 722 

a.C. Em Oséias, Deus notifica o pecado de Israel, o 

ameaça com castigo, demonstra-lhe amor, mas tudo 

em vão. 

     O livro de Oséias termina com uma exortação ao 

arrependimento e a promessa divina de que Israel 

será tratado com misericórdia no futuro. Uns acham 

que esse tratamento será no período tribulacional e 

outros acham que a misericórdia de Deus está sendo 

derramada sobre Israel no programa geral da Igreja, 

quando os judeus são tratados com amor e graça 

como indivíduos e não como nação.  

    Em relação à Cristologia, o livro de Oséias não tem 

referências diretas a Cristo, mas o amor de Deus 

revelado no livro em relação a Israel que é comparado 

ao amor matrimonial, simboliza o amor de Cristo pela 

Igreja, hoje sua noiva e depois da vinda do Senhor, sua  

esposa. Mateus cita Os 11.1b (Mt 2.15), referindo-se a 

Cristo.            Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

         CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAI/JUN) 
22,29/05 – Mês do Lar; 20/05 – 3º Aniversário 

Programa A Voz Congregacional; 22 a 24/05 – 

Congresso DNAEC 1ª RA; 23/05 – Culto Batismo casa 

Presb. Genison; 24/05 – Dia da Missionária; 31/05 – 

Sopão Rota  do Sol. 02/06 – Reunião 1ª Distrital da 

ALIANÇA; 04/06 – Manhã de Jejum e Oração; 04/06 – 

8º Encontro de Homens Congregacionais da ALIANÇA 

(CGE); 06/06 - Aniversário Cong. Ernani Sátiro; 12/06 – 

Jantar de Casais; 13/06 – Casamento Lucyan; 14/06 – 

Dia dos Oficiais; 20/06 – Programação do DLOV; 

21/06 – Domingo Missionário; 23/06 – Reunião 1ª 

Distrital na 3ª IEC/JPA; 27/06 – 2º Encontro Mães 

Intercessoras; 28/06 – Dia da Beneficência. 

      

 ANIVERSARIANTES DE MAIO (2ª QUINZENA) 
11/05 – Maria Edinalva da Silva (Ernani Sátiro), 16-

Anderson Amaral (Valentina), 18-Jean Carlos 

(Valentina), 19-Rebeca Raquel (Valentina), 19-Adriana 

Félix (esp. Pr. Samuel), 21-Mª Luiza (filha/Wirlline), 21-

Mª das Graças (Valentina), 24-Daniely Bezerra (E. 

Sátiro), 25-Mª Penha Martins (J. Américo), 25-Júlia 

Mendonça (Valentina), 27-Og Ludwing, 27-Mª da Penha 

(Valentina), 27-Ingrid Victória (E. Sátiro), 28-Nayra 

França, 28-Dc. Demétryo Albuquerque, 28-Severino 

Higino (Valentina), 29-Sara Lavine (Valentina), 29-

Hellen Nogueira (Valentina), e 31-Graça Alcântara. 

JANTAR DOS NAMORADOS: no dia 12 de junho, a 

partir das 20h, teremos o jantar dos namorados. Antes 

do momento do jantar será proferida uma palestra pelo 

Pastor Antônio Alberto Matos, especialista na temática 

Relacionamento Afetivo, que trabalha nos Estados 

Unidos. O valor da taxa de inscrição será em breve 

informado a Igreja. Prestigiem! 

 

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  

 

“Conheçamos e prossigamos em conhecer o 

Senhor: como a alva, será a sua saída; e ele a 

nós virá como a chuva, como chuva serôdia 

que rega a terra” Os 6.3 



 

 

      ESCALA DE OBREIROS (MAIO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

17 – Dc. Josias; 24 – Pr. Eudes; 31 – Pr. Samuel 
CULTO DEVOCIONAL 

17 – Maria Eliane; 24 – Bruna Vanessa; 31- Jaciara   
MOCIDADE (SÁB) 

 Responsabilidade Pr. Jedaías 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

20 – Pr. Samuel; 27 – Marlene Soares  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (20); Meireles (27)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

17 – Pb. Silas; 24 – Pb. Enoaldo; 31 -  Pb. Severino  
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

17 – Pr. Jedaías; 24 – Pr. Walter; 31 – Pr. Jedaías 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

17 – Davi Silva; 24 – Pb. Saul; 31 – Pr. Walter   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

17 – Pr. Samuel; 24 – Pr. Jedaías; 31 – Dc. Nivaldo   
             ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

19 – Pr. Eudes; 26 – Davi Silva 
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

Samuel Monteiro (19);  Davi Silva (26)  
PROGRAMA RADIO CPAD FM 96.1 

23 – Miss. Liliane; 30 – Dc. Josias 
CASA DE ACOLHIDA 

23 – Pr. Samuel 
ESCALA DE DIACONOS 

Hoje à noite: Gentil/Murilo;  
Ter – Marçal; Sex – Marconi. 

   

 
 

 CHAPLIN PIZZARIA: pizzas salgadas, 
pizzas doces, lasanhas: bolonhesa e molho 
branco. Rua Comerciante Félix Cahino, s/n. 
Valentina, João Pessoa/PB. Fones 3237.7803, 
86903228, 98737376, 93810340, 81788734. 

Entrega em dominicio. Prestigiem! 

         Tempos Trabalhosos (Pr. Eudes) 
    O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, 

inspirado por Deus, disse que nos últimos tempos o 

mundo inteiro enfrentaria tempos trabalhosos, e 

ele diz a razão desse tempo trabalhoso, que é o 

perfil da geração que estará vivendo sobre a face 

da terra. “Sabe, porém, isto: que nos últimos dias 

sobrevirão tempos trabalhosos; porque haverá 

homens amantes de si mesmos, avarentos, 

presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a 

pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, 

irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, 

sem amor para com os bons, traidores, obstinados, 

orgulhosos, mais amigos dos deleites do que 

amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas 

negando a eficácia dela. Destes afasta-te” 2 Tm 3.1-5. 

   Segundo o texto acima, a natureza pecaminosa 

do homem natural, instigada pelas forças 

espirituais da maldade, do espírito que agora opera 

nos filhos da desobediência (Ef 2.2,3), chegará a um 

ponto alto comparado aos dias antediluvianos 

quando a Bíblia diz que a terra encheu-se de 

violência e de maldade (Veja Gn 6.1-12).  

   Além do homem corrompido pelo pecado, 

egoísta, amante de si mesmo, temos o descontrole 

na própria natureza, na economia, na família, na 

sociedade em geral, causado pela ação  predatória 

e gananciosa do próprio homem.  

   Essa situação calamitosa que se intensificará e 

perdurará até o grande dia da vinda do Senhor, não 

será resolvida por programas de governo, nem 

educacional, pois a raiz está na natureza 

corrompida do homem. A Bíblia diz ainda que os 

últimos dias terá uma atuação demoníaca mais 

intensa, pois a corrente que amarra o diabo será 

por ordem de Deus afrouxada (Veja Ap  20.7-10). 

   Mas, o que assusta mesmo é a atitude alienada 

da Igreja que está no mundo e não está 

percebendo a caótica situação que estamos 

enfrentando, a prova disso é o descaso para com a 

oração por parte da maioria dos crentes em Cristo. 

Crentes esses que só buscam a oração quando 

estão passando dificuldades. É hora de despertar, 

de buscar intensamente a face do Senhor, 

independente de circunstâncias, pois os dias são 

maus. (Leia Ef 6.10-18).              

 

MÊS DO LAR: (Tema: Lares saudáveis, Igreja forte. 

Lema: “Se o Senhor não edificar a casa, em vão 

trabalham os que edificam;...”). Na sexta-feira 

passada  tivemos a segunda reunião do mês do lar de 

nossa Igreja.  Esteve conosco ministrando a Palavra 

de Deus o Pastor Leonardo Félix da 2ª IEC/JPA. Na 

próxima sexta-feira terá a continuidade da 

programação do mês do lar. Estará conosco 

ministrando sobre o tema o Pastor Jean Kleber, 

batista. O Conjunto Getsêmani participará do culto 

louvando ao Senhor. Na última sexta-feira deste mês 

estará ministrando a Palavra de Deus o Pastor Wilton 

Nóbrega (Comunidade Evangélica Congregacional 

Bessamar). Oremos por esses cultos para que Deus 

os abençoe. 

CULTO BATISMO: no próximo sábado iremos realizar 

um culto na casa do Presbítero Genison Brito, a partir 

das 19.30h. Nesse culto será realizado o batismo da 

irmã Severina, esposa do Presb. Genison. Pregará no 

culto o Pastor Carlos Formiga genro da irmã Severina.  

A direção do culto e o batismo serão feitos pelo 

Pastor da Igreja. O Conjunto Ebenézer participará do 

culto louvando a Deus. Iremos ainda contar com a 

participação do Conjunto Getsêmani. 

CONGRESSO DNAEC 1ª REGIONAL: nos dias 22 a 

24/05 será realizado em João Pessoa 

(Acampamento Agua Viva) o Congresso do 

Departamento de Adolescentes de nossa 

Denominação, 1ª Região. Pedimos aos pais que 

invistam na vida espiritual de seus adolescentes. Os 

interessados procurem Danilo, diretor do 

Departamento de Mocidade e Adolescentes da Igreja. 

CULTO CASA DE ACOLHIDA: no próximo sábado (15h 

as 16h) haverá culto na Casa de Acolhida, no bairro 

dos Estados. Temos uma equipe que está dando 

assistência aquele trabalho, liderada pela Secretaria 

de Missões da Igreja. Seria interessante que outros 

irmãos participassem desse projeto. 

PROGRAMA RADIOFONICO A VOZ CONGREGACIONAL: 

prestigie o programa a Voz Congregacional, de nossa 

Igreja, que está sendo veiculado pela Rádio CPAD FM, 

96.1, aos sábados, no horário das 12h as 12.50h.  

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. 

 

 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  2 Tm 4.2 

   A VOZ CONGREGACIONAL  

RÁDIO CPAD FM – 96.1 

SÁBADO – 12h às 12.50h           

www.radiocpadfm.com.br 
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