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BOLETIM DOMINICAL – 10/08/14 

Tempo de Reconstrução  
“Subi o monte, e trazei madeira, e edificai a casa; e dela 
me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor”  Ag 1.8 

   O Antigo Testamento está classificado em quatro 
grupos de livros: o Pentateuco, os livros históricos, os 
livros poéticos e os livros proféticos. Por sua vez os 
livros proféticos estão divididos em dois grupos: os 
profetas maiores (de Isaías a Daniel) e os profetas 
menores (de Oséias a Malaquias).  O livro de Ageu é o 
antepenúltimo livro do Antigo Testamento, ele, 
juntamente com Zacarias e Malaquias, são conhecidos 
como livros proféticos pós exilio, ou seja, aqueles 
profetas da antiga dispensação que profetizaram após o 
retorno dos israelitas do cativeiro babilônico. 
   Para contextualizar a mensagem do profeta Ageu é 
preciso lembrar aos irmãos que, na época, o povo de 
Deus já tinha retornado, pelo menos uma parte dele, do 
cativeiro babilônico que durara setenta anos. Conforme 
o relato de Hanani, irmão de Neemias, o estado da 
cidade de |Jerusalém era deplorável. A cidade fora 
destruída bem como o templo que Salomão construíra. 
  Deus graciosamente levantara três homens para uma 
grande obra de reconstrução: Zorobabel (o templo), 
Neemias (a cidade) e Esdras (o culto). 
  Zorobabel, autorizado por Ciro, conforme relato de 
Esdras, empreendeu o trabalho de reconstrução do 
templo: “Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus 
dos céus, me deu todos os reinos da terra; e ele me 
encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que 
é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja 
seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e 
edifique a Casa do Senhor, Deus de Israel; ele é o Deus 
que habita em Jerusalém”.  Ed 1.2,3.  
   Mas, o trabalho de reconstrução teve uma paralização 
de aproximadamente quatorze devido à oposição dos 
samaritanos, isto levou a um grupo de israelita dizer 
que não chegara o tempo de reconstruir o templo, e  

outro grupo dizia que o templo que seria reconstruído 
não seria nem igual nem teria o esplendor do erigido 
por Salomão. “Assim fala o Senhor dos Exércitos, 
dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo, o 
tempo em que a Casa do Senhor deve ser edificada” 
Ag 1.2.  “Quem há entre vós que, tendo ficado, viu 
esta casa na sua primeira glória? E como a vedes 
agora? Não é esta como nada em vossos olhos, 
comparada com aquela?” Ag 2.3. 
   O profeta Ageu foi levantado por Deus para animar o 
povo a fazer a obra de reconstrução. “Assim diz o 
Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos 
vossos caminhos. Subi o monte, e trazei madeira, e 
edificai a casa; e dela me agradarei e eu serei 
glorificado, diz o Senhor” Ag 1.7,8.  
    Antes de animar o povo, o profeta revelou uma 
reprimenda do Senhor por causa do pecado de 
indiferença em fazer a obra que Deus tinha 
determinado que deveria ser feita. “Veio, pois, a 
palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, 
dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas 
casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta?” Ag 
1.3,4.  Diz a Bíblia que o povo temeu e ouviu a voz de 
Deus e lançou-se a obra, concluindo-a. 
    Contextualizando uma parte da mensagem do livro 
de Ageu para a Igreja da atualidade percebe-se que  o 
povo de Deus, geralmente, está imbuído do mesmo 
pensamento de que não é tempo de reconstrução do 
santuário de Deus, que é a vida do cristão. Uma 
grande quantidade de cristãos são crentes nominais, 
ou seja, não estão com a vida reconstruída, Jesus não 
é adorado, não é servido, nem é glorificado nelas. 
     O santuário onde Deus hoje é adorado é a Igreja 
como organismo bem como os crentes individuais, 
pois nos é dito na Bíblia Sagrada que o interior do 
crente em Cristo é santuário de Deus. “Não sabeis 
vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de 
Deus habita em vós?” 1 Co 3.16.   
     Exortamos aqueles irmãos que só tem os olhos 
voltados para as coisas deste mundo, que é tempo de 
reconstrução, de mudança de foco, pois o Reino de 
Deus é prioridade absoluta, não é comida nem bebida, 
mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.  
                            Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

          
          CALENDÁRIO DE EVENTOS (AGO/SET) 

10/08 – Dia dos Pais; 17/08 – Aniversário Cong. José 
Américo; 18/08 – Café da Manhã Pastores 1ª Distrital;  21/08 – 
Aniversário Pastorado (21/08 - dez anos); 24/08 – Dia da 
Escola Bíblica Dominical; 30/08 – 2º Encontro de Oficiais das 
Igrejas da 1ª Distrital (Conde/PB); 30/08 – Culto Evangelístico 
R. do Sol; 30,31/08 – Aniversário Congregação Rota do Sol; 
31/08 – Sopão Rota do Sol.  07/09 – Dia do Seminarista; 05 a 
07/-9 – Congresso Mulheres 1ª Distrital (Conde/PB); 12 a 
14/09 - Congresso Nacional de Homens da ALIANÇA 
(Alhandra/PB); 13/09 – Dia do Adolescente; 20,21/09 – 17º 
Aniversario da Igreja; 25 a 28/09 – Aniversário da 
Congregação do Valentina; 27/09 – Dia do Ancião; 27/09 – 
Culto Evangelístico no Valentina;   28/09 – Aniversário 
Departamento de Homens.          

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 
01-Amanda Jéssica; 02-Gilma (Valentina); 02-Severino do 
Ramo; 03-Virgílio de Araújo (Valentina); 04-Marlene Soares; 
05-Maria Nazaré; 05-Presb. Saul dos Santos (E. Sátyro); 06-
Luciano Ferreira; 07-Anália Mendes (R. do Sol); 08-Maria 
Alice; 09-Fabiano Nóbrega Jr.; 11-Rosimayry Brito; 11-
Claudimiro Marinho (R. do Sol); 12-Antônia de Lima; 14-
Elizabete Gomes (E. Sátiro); 15-Severina Ferreira; 15-Paula 
Francinete. 16-Murilo Pedro; 17-Iasmin Marinho; 18-Vitor 
(Valentina); 20-Emira Lúcia (Valentina); 20- Otília de Araújo; 
21-Beatriz Lima; 23-Murilo de Souza; 23-Elias Amorim 
(Valentina); 23-Pr. André Rogério (Valentina); 24- Pr. Jedaias 
Rodrigues; 26-Kaio (E. Sátiro); 27- Ivan Batista; 27-Lohanna 
Clara (filha de Elma); 29-Josenildo Silva; 29-Letícia Morais 
(Valentina); 29-Matheus Henrique; 30-Joceliana da Silva 
(Valentina); 31-Ma das Neves; 31-Makoby Lopes. 

  

         
     

     ESCALA DIÁCONO: Hoje – Marçal/Davi;  

 Ter – Murilo; Qui – Josias; Sáb – Euclides/Gentil 

    

 

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  

 

“É para vós tempo de habitardes 

nas vossas casas estucadas, e esta 

casa há de ficar deserta?” Ag 1.4 

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


 

            

   ESCALA DE OBREIROS (AGOSTO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

10 – Miss. Valdilene; 17 – Pr. Walter;  
24 – Pr. André; 31 – Pr. Eudes  

CULTO DEVOCIONAL 

17 – Henery; 24 – Fabiano; 31 – Raquel  
MOCIDADE (SÁB) 

30 - Pr. Jedaías  
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

11 – Marlene Soares; 18 - Pr. Eudes; 25 – Miss. Liliane 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (11,25); Meireles (18)  
CULTO ESTUDO BÍBLICO (QUI) 

Responsabilidade - Pastor da Igreja 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

10 – Pr.Walter; 17 – Pr. André;  
24 – Miss. Liliane; 31 – Pb. Enoaldo  

 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

10 - Davi Silva; 17 – Pb. Emanuel; 
 24 – Pr. Jedaías; 31 – Pb. Silas  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

10 – Pb. Saul; 17 – Dc. Josias;  
24 – Pb. Emanuel; 31 – Pr. Jedaías  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

10 – Davi Silva; 17 – Miss. Liliane;  
24 – Pr. Eudes; 31 – B.T. Samuel  

PRELETORES PROGRAMA RADIO 
13 – B.T. Samuel; 20 – Pr. Jedaías; 27 – Miss. Liliane 

PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 
23 – Marcone Cavalcanti 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

 
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

12/08–Dc. Josias; 19/08–Davi Silva; 26/08–Pr. Jedaías. 
ANIVERSÁRIO DE 17 ANOS DE FUNDAÇÃO DE NOSSA 

IGREJA: DIAS 20e 21/09 

 

 

 

Pai é Pai! 
     A origem do Dia do Pai ou Dia dos Pais é muito anterior a 
nossa era atual, diferente das demais datas comemorativas que 
foram criadas para ajudar o comércio. 
     O Dia dos Pais teve sua origem na antiga Babilônia, há mais 
de quatro mil anos. Um jovem chamado Elmesu moldou e 
esculpiu em argila o primeiro cartão que desejava sorte, saúde 
e longa vida a seu pai. A tradição permaneceu e foi levada 
adiante por diversos povos e civilizações. A mensagem era: 
“Pai, tenho em você a figura de um mentor; seu exemplo 
moldou minha personalidade e me transformou no homem que 
hoje sou. Desejo saúde e vida longa a ti meu Mestre, meu 
senhor, meu Pai.” 
    A comemoração desta data, da forma que conhecemos, é 
muito recente. Teve início do século XX nos Estados Unidos, 
que seria comemorado no terceiro domingo do mês de junho e 
muitos países seguem essa regra, como Argentina, Chile, 
França, Índia entre outros. 
    Em Portugal, é comemorado no dia 19 de março, dia de São 
José, e é uma data fixa. Por ser uma época onde o rigoroso 
inverno está acabando e dando início a primavera optou-se por 
estabelecer uma data para parabenizar e presentear os papais. 
   Aqui, no Brasil, ficou definido que todo segundo domingo do 
mês de agosto comemoraria o Dia dos Pais, uma data 
estrategicamente escolhida por Roberto Marinho com a 
intenção de movimentar o comércio, no mês de agosto, por ser 
um mês sem nenhuma data comemorativa e vender um pouco 
mais de jornais.  
    Independente do dia ou da época do ano se existe uma 
intenção comercial ou não, o que realmente importa é que os 
filhos tenham um dia especial para chamar de Dia dos Pais, 
seja através de um abraço ou de um presente ou de uma 
lembrança, o que realmente faz a diferença é a intenção e o 
carinho para com o nosso papai. Pode ser novo, pode ser 
velho. Pode ser branco, negro ou amarelo. Pode ser rico ou 
pobre. Pode ser solteiro, casado, viúvo ou divorciado. Pode 
estar aqui ou já ter ido embora. Pai é Pai. 
    Neste momento, as palavras nos faltam, até tentamos buscar 
no dicionário algo grandioso, mas a sua grandeza é ainda maior 
e, essa palavra, somente encontraria no dicionário de Deus. No 
fundo de cada alma verdadeiramente grande, a virtude maior 
que se pode achar é a gratidão; é com base nesse sentimento 
sublime, divino, sincero e comovente, que queremos agradecer 
a você, pai, por tudo. Queremos agradecer pela oportunidade 
de ter você, como nosso pai, que Deus lhe guarde, abençoe e 
proteja sempre, pois você é muito especial para nós. 

     Parabéns, Papais!!!!!!!!!!!                      Isabel Cristina 

 

 

DIA DOS PAIS (SEGUNDO DOMINGO DE AGOSTO): Hoje 

estamos celebrando o Dia dos Pais com dois cultos, um 

pela manhã e o outro a noite. A noite haverá um 

momento social após o culto. Não Percam! 

ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA: no próximo sábado teremos 

um culto especial nas instalações de nossa Igreja 

congregando as Igrejas Congregacionais do Geisel, do 

Grotão e do Rangel. Esse culto é de ações de graças 

pelo aniversário de 47 anos de fundação de nossa 

Denominação. Pregará na ocasião o Pastor Ednaldo 

Marques, da IEC/Rangel. O culto será dirigido pelo 

Pastor Eudes. Teremos a participação do Getsêmani. O 

tema do aniversário adotado pelas igrejas da 1ª Distrital 

que estarão celebrando ao Senhor em nossa Igreja é: 

“Uma ALIANÇA fortalecida pelo Espirito Santo”, baseado 

em Efésios 6.10. Pede-se de cada irmão que traga 

nesse culto R$ 5,00 como oferta para ajudar nas 

despesas da programação geral que será realizada no 

dia 23/08/14, no SESC/João Pessoa. 

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO JOSÉ AMÉRICO: no 

próximo domingo dia 17, a Congregação do José 

Américo estará celebrando ao Senhor por mais um 

aniversário. Teremos dois cultos, um pela manhã e o 

outro a noite. Pregará nesses cultos o Pastor Walter 

Moura e a Miss. Liliane, respectivamente. 

CAFÉ DA MANHÃ PASTORES DISTRITAL: na segunda-

feira da próxima semana, teremos uma reunião nas 

dependências de nossa Igreja dos Pastores da 1 Distrital 

da ALIANÇA, seguida de um café da manhã oferecido 

pela nossa Igreja aos pastores.   

ANIVERSÁRIO DO PASTORADO: na quinta-feira dia 21 

de agosto, o pastor Eudes estará oferecendo um culto 

em ações de graças ao Senhor por ocasião do 

aniversario de dez anos do seu pastorado a frente da III 

Igreja Congregacional de João Pessoa. Pregará na 

ocasião o Pastor Wilton Nobrega. Os conjuntos da Igreja 

também participarão do culto nessa celebração. 

DIA DA ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL (24/08): vem aí o 

Dia da Escola Bíblica Dominical, Nesse dia teremos uma 

programação especial pela manhã, um culto, quando 

pregará o Pastor Leonardo Félix, da 2ª IEC/JPA. O 

Ebenézer e o Getsêmani também participarão do culto.  

ENCONTRO DE OFICIAIS DA 1ª DISTRITAL (30/08/14): o 

encontro em apreço terá a sua realização no 

Acampamento Canaã, da 1ª IEC/JPA, no Conde/PB. A 

taxa por cada oficial é de R$ 30,00 (almoço e lazer 

incluídos). Os oficiais de nossa Igreja procurem o Presb. 

Evandro José para inscrição. 

 

“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/

