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BOLETIM DOMINICAL – 26/10/14 

Uma panorâmica sobre os livros da Bíblia 
      A Bíblia Sagrada, a santa Palavra de Deus, é uma 
coleção de sessenta e seis livros, sendo trinta e nove do 
Antigo Testamento e vinte e sete do Novo Testamento. 
Nela Deus se revela de uma forma especial, aquilo que Ele 
quis revelar acerca do Seu Ser, de Seus atributos, do Seu 
caráter e, sobretudo, de Sua vontade para o ser humano 
em geral e especialmente para os seus servos, aqueles 
que creram e aceitaram a Jesus Cristo como Filho de 
Deus, Salvador e Senhor de suas vidas. 
      O Antigo Testamento tem a seguinte classificação: O 
Pentateuco (Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e 
Deuteronômio); os Livros Históricos (Josué, Juízes, Rute, 
1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e 
Ester); os livros Poéticos (Jó, Salmos, provérbios, 
Eclesiastes e Cantares) e os livros Proféticos (Isaías, 
Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, 
Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, 
Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias). O Novo 
Testamento é classificado assim: os Evangelhos (Mateus, 
Marcos, Lucas e João); o Livro Histórico (Atos dos 
Apóstolos); as Epístolas Paulinas (Romanos, 1 e 2 
Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 
Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemom); a Epístola 
aos Hebreus; as Epistolas Gerais (Tiago, 1 e 2 Pedro; 1,2, e 
3 João e Judas); e o livro de Apocalipse. 
     Diversos servos de Deus foram usados por Ele para 
escrever o Cânon Sagrado. Todos eles foram inspirados 
pelo Espírito Santo para produzir esse tesouro 
maravilhoso. “sabendo primeiramente isto: que nenhuma 
profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque 
a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, 
mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo 
Espírito Santo” 2 Pe 1.20,21. (Veja ainda 2 Tm 3.16,17). 
     A inspiração das Escrituras fez com que ela se tornasse 
infalível, verdade absoluta, Palavra de Deus, única regra de 
fé e prática do cristão. 
 

   Para se ter uma compreensão melhor das Escrituras 
faz-se necessário que o leitor entenda que a mesma foi 
escrita em diversos estilos literários, e que não podemos 
interpretar tudo ao pé da letra como se diz. Nela são 
usadas muitas figuras de linguagem, metáforas, 
parábolas, profecias, linguagem apocalíptica, etc.  

  Uma especial atenção deve ser dada a questão da 
progressividade da revelação, ou seja, Deus não revelou 
tudo de uma só vez, ao contrário, foi-se revelando aos 
poucos, ao longo do tempo, aproximadamente dezesseis 
séculos. Nessa revelação os profetas tiveram um papel 
preponderante, sendo instrumentos de Deus para isso. 
“Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de 
muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos 
dias a nós nos falou pelo Filho...” Hb 1.1,2 A revelação 
completou-se com os escritos apostólicos. As muitas 
coisas que o Senhor Jesus disse que ainda diria aos 
seus apóstolos, mas que seriam ditas depois foram ditas 
pelos escritores do Novo Testamento (Jo 16.12).  

  No que se refere à vontade de Deus revelada nos dois 
Testamentos, deve-se observar que muitas coisas que 
foram reveladas no Antigo Testamento ao Israel etnia 
para observância daquele povo caducou, já cumpriram o 
seu papel histórico e profético, e só tem serventia para o 
Novo Israel, a Igreja, como figuras, tipos e exemplos a 
serem seguidos. Veja, por exemplo, os rituais e 
sacrifícios constantes do livro de Levítico, tudo aquilo foi 
cumprido na vida, ministério e obra realizada por Jesus. 

   Ninguém está autorizado a pegar um texto do Antigo 
Testamento, isolá-lo do contexto, e quere-lo aplicar para 
a vida da Igreja como se fosse Palavra de Deus para os 
cristãos. As coisas registradas no Antigo Testamento 
para serem observadas pela Igreja como regra de fé e 
prática devem ter o respaldo do Novo Testamento. 

    Nos boletins que se seguem, pretendemos pela 
graça divina dissertar de forma panorâmica sobre cada 
um dos livros das Sagradas Escrituras. Pretendemos 
ainda com isso despertar nos irmãos que fazem a III 
IEC/JPA e aos que nos leem através do Site da Igreja o 
interesse em ler a Palavra de Deus. Cremos que com 
essa leitura o leitor terá um apego maior as Escrituras, 
crescerá no conhecimento do Senhor, bem como terá 
sabedoria suficiente para viver de um modo que agrade 

a Deus.                         Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  
 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

    
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

              CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 
01/11 – Casamento de Denilson/Daniela (Rota do Sol); 
02/11 – Aniversário Departamento de Auxiliadoras; 
08/11 – Culto Geração Avivamento/Aniversário DLOV; 
15/11 – Aniversário DHEC;  20/11 – Casamento de 
Everton/Naira; 22,23/11 – Acampamento da  Mocidade; 
22/11 – Projeto Vida/Cruzada Evangelística; 22,23/11 – 
Aniversário do Getsêmani; 29/11 – Casamento de 
Leandro/Merilin; 30/11 – Sopão Rota do Sol.  06/12 – 
Reunião lideranças Igreja/almoço; 06/12 – Cantata Natal 
DINF  praça Geisel; 12/12 – Culto Gratidão irmã Celízia; 
13/12 – Confraternização Jovens; 14/12 – Dia da Bíblia 
(2º Dom); 14/12 – Confraternização Crianças; 20/12 – 
Jantar Confraternização Igreja; 25/12 – Celebração 
Natal; 27/12 – Jantar Confraternização Rota do Sol; 
31/12 – Culto final de ano Igreja/Congregações. 

ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO (2ª QUINZENA) 
17-Tiago de Andrade (filho/Ir. Vera); 18-Kathlyn 
Keunner; 19-Yan Ferreira (E. Sátiro); 19-José Erick (E. 
Sátiro); 20-Dc. Josias Batista; 21-Rivanda Belmont; 22-
Isabel Cristina; 22-Roberlândio Rufino (Robson); 23-
Edaniely Souza (Valentina); 24-Karla Fernando 
(Valentina); 24-Celeida Maria; 25-Verônica Carlos; 26-
Alex Linhares; 27-Clívia Lacerda (Valentina); 27-
Severino Rafael (R. do Sol).  
 

             
 

 

               ESCALA CASA DE ACOLHIDA 
01– Pr. Samuel; 15 – Pr. Jedaías; 29 – Dc. Josias 
                   ESCALA DE DIACONOS 

Hoje à noite – Gentil/Murilo;  

Ter – Josias; Sáb – Léo 

 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 

Seg - 15h às 17h  Círculo de Oração 
Ter - 19h30m  Culto de Oração 

Qui - 19h30m  Culto de Estudo Bíblico 

Sab - 19h30m  Culto dos Jovens  

 

Buscai no livro do Senhor e lede; 
nenhuma destas coisas falhará, nem uma 

nem outra faltará; Por a minha própria 
boca o ordenou, e o seu espirito mesmo 

as ajuntará. Is 34.16 

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


 

 

   ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

02 – Miss. Fátima; 09 – Miss. Liliane; 16 – Pr. Eudes;  
23 – Pr. Severino Carlos; 30 – Pr. Eudes  

CULTO DEVOCIONAL 
Responsabilidade SEMI 

MOCIDADE (SÁB) 
 Responsabilidade Pr. Walter  
CULTO DA HORA NONA (SEG) 
03 – Marlene; 10 – Maria José;  

17 – Iza Maria; 24 - Miss. Liliane 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Meireles (03,17); Bosco (10,24)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

02 – Pr. Jedaías; 09 – Pr. André; 16 – Pr. Samuel; 
 23 – Pr. Walter; 30 – Miss. Liliane  

 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
02 – Pr. André; 09 – Pr. Walter;   

16 – Davi Silva; 23 – Pb. Silas; 30 – Pr. Jedaías  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
02 – Dc. Josias; 09 – Pb. Saul;  

16 – Pr. André; 23 – Pr. Jedaías; 30 – Pr. Walter  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

02 – Pr. Samuel; 09 – Dc. Francisco; 16 – Pr. Walter; 
Pb. Carlos Alberto; 23 – Pb. Emanuel; 30 - Pr. Samuel 
     ESCALA OBREIROS VALENTINA (QUINTA-FEIRA) 

06 – Pr. Jedaías; 13 – Davi Silva;  
20 – Dc. Josias; 27 – Pr. Jedaías 

ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
04 – Pr. Eudes; 11 – Miss. Liliane;  

18 – Dc. Josias; 25 – Iza Maria 
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

04 – Samuel Monteiro; 11 – Dc. Josias;  
18 – Samuel Monteiro; 25 – Dc. Josias   

PRELETORES PROGRAMA RADIO 
05 - Pr. Samuel; 12 – Pr. Jedaías;  
19 – Davi Silva; 26 – Miss. Liliane  

 
 

DIA DE ELEIÇÕES: teremos hoje pela manhã um culto 

no horário das 09h30m as 10h30m no lugar da 

Escola Bíblica Dominical. Nesse culto pregará a 

Miss. Liliane. A direção do culto é de 

responsabilidade do Pastor Jedaías. À noite o culto 

será realizado no horário costumeiro tanto no templo 

sede como nas Congregações. 

RESOLUÇÕES DO CONSELHO: as deliberações do 

Conselho Eclesiástico da reunião da segunda-feira 

passada serão postas em prática a partir desta 

semana.  

ESCALA OBREIROS CULTO TERÇAS-FEIRAS: o Pastor 

da Igreja já disponibilizou  neste boletim a escala dos 

obreiros que irão ministrar nos cultos das terças-

feiras. A ministração terá a duração de trinta minutos. 

Logo após, os pastores e presbíteros presentes farão 

uma oração especial pelos irmãos no culto. 

ANIVERSÁRIO DEPARTAMENTO FEMININO (02/11): no 

próximo domingo teremos as festividades de 

aniversário do Departamento Feminino de nossa 

Igreja. Pregará no culto a Missionária Fátima 

Monteiro, diretora pedagógica do Instituto Bíblico 

Betel Brasileiro.  

ANIVERSÁRIO DLOV/CULTO AVIVAMENTO: no dia 

09/11 iremos realizar as celebrações citadas. 

CEIA DO SENHOR: devido às celebrações de 

aniversários do DAUC e do DLOV, respectivamente nos 

dias 02 e 09, a celebração da Ceia será realizada no 

terceiro domingo do próximo mês. 

SEMANA DE ORAÇÃO (03 a 07/11): a nossa 

abençoada e abençoadora semana de oração será 

realizada na data acima. A escala de dirigentes dos 

cultos será informada no próximo boletim. 

CASAMENTO: casou-se ontem aqui em nossa Igreja 

os jovens Fagner e Geisa, sendo ela neta do 

Presbítero Genison Brito. A cerimônia de casamento 

foi oficiada pelo Pastor Carlos Formiga auxiliado pelo 

Pastor Eudes. Parabenizamos aos nubentes e 

desejamos que o bondoso Deus abençoe esses 

jovens, e que eles sejam felizes nessa nova fase de 

suas vidas. 

CASA DE ACOLHIDA: não se esqueçam de ajudar na  

confecção dos kits de higiene pessoal (sabonetes, 

pastas e escovas de dente, barra de sabão pequena) 

para entregarmos na Casa de Acolhida no próximo 

mês. Procurem Bruno e colaborem com essa obra 

que tanto agrada a Deus. “E não vos esqueçais da 

beneficência e comunicação, porque, com tais 

sacrifícios, Deus se agrada” Hb 13.16. 

                    

 

RESOLUÇÕES DO CONSELHO ECLESIASTICO:  na 

reunião do Conselho da Igreja realizada na segunda-

feira passada tomou-se as seguintes decisões: a título 

de experiência trazer o culto de doutrina da quinta-

feira para terça-feira, junto com o culto de oração. 

Transferir o dia do ensaio do Conjunto Ebenézer da 

quarta-feira para quinta-feira.  Disponibilizar as 

quartas-feiras para ensaios do Conjunto Getsêmani 

num horário mais conveniente para ele (hoje realizado 

após os trabalhos da quarta-feira, às vezes terminando 

de madrugada). Disponibilizar as segundas-feiras para 

ensaios do Conjunto Coral bem como as quartas-feiras, 

caso necessário. Incrementar a realização de cultos 

nas residências nas sextas-feiras. Quanto aos cultos 

nas casas recomenda-se não fornecer lanche para os 

presentes, para não constranger aqueles que não têm 

condições de fazer isso, impedindo esse importante 

projeto que é o de alcançar os familiares para Cristo. 

Quanto aos bens da Igreja  (mesas, cadeiras e outros), 

em concordância com o DPAT, devido à dificuldade de 

controle, bem como a quebra e extravios de bens 

como, por exemplo, mesas e cadeiras que vieram 

quebradas dos últimos empréstimos, combinou-se o 

seguinte: não emprestar a ninguém, seja lá quem for, 

os bens da Igreja para realizar festividades fora das 

instalações do templo sede, a exceção é para os 

eventos da Igreja localizados dentro ou fora dela. Não 

disponibilizar os bens da Igreja para uso de atividades 

sociais realizadas nas instalações da Igreja. A única 

facilidade será a da liberação das instalações prediais. 

Não serão liberados os bens moveis da cozinha (frízer, 

geladeira, fogão, liquidificador, etc). Os interessados 

em realizar eventos de suas famílias nas instalações 

da Igreja devem providenciar um bifê para atender os 

presentes bem como contratar mesas, cadeiras, copos, 

talheres, etc. Após a realização dos eventos o local 

deve ser deixado como foi encontrado, limpo, tendo os 

resíduos e lixo acomodados em sacos plásticos 

prontos para serem coletados pela coleta pública de 

lixos. Não permitir que nos eventos realizados nas 

instalações da Igreja sejam utilizados equipamentos 

de som com músicas altas mesmo sendo evangélicas 

muito menos músicas mundanas. Tal decisão do 

Conselho visa preservar os bens da Igreja adquiridos 

com os dízimos e ofertas dos irmãos. O Conselho pede 

a compreensão de todos para as decisões referentes 

aos bens da Igreja. Oportunamente essas resoluções 

serão apresentadas a assembleia da Igreja para 

homologação.  

 

 

“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.cruzdas/

