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Quem é o meu próximo?  
     Em certa ocasião, um homem procurou Jesus e 

lhe fez uma pergunta que reputo como uma das 

importantes que alguém poderia fazer, que foi o 

que se devia fazer para conseguir a vida eterna, 

apesar de que, segundo Lucas, ele fez isso para por 

Jesus à prova. Mesmo sabendo disso, Jesus 

perguntou-lhe o que ele lia na Lei Mosaica sobre o 

assunto. Em resposta o homem, um religioso 

judeu, resumiu o Decálogo em dois mandamentos, 

identificando primeiro o amor que se deve devotar 

de maneira prioritária a Deus e o segundo o amor 

ao próximo. O Senhor aproveitando as próprias 

palavras do doutor da Lei, disse: “Fazes isso, e 

viverás”.  Apanhado pelas suas próprias palavras, o 

doutor para se justificar a si mesmo fez, 

cinicamente, a pergunta que colocamos como 

titulo desta reflexão.  Aproveitando o ensejo da 

pergunta daquele homem, o Senhor Jesus proferiu 

a famosa parábola do Bom Samaritano, registrada 

por Lucas em seu evangelho (Lc 10.25-37).  

   Na parábola do Bom Samaritano, o Senhor Jesus 

fez referência a um homem que caiu nas mãos de 

salteadores e ferido, espoliado ficou caído no 

caminho. Por aquele caminho transitavam dois 

homens importantes da sociedade israelita (um 

sacerdote e um levita) que, apesar de terem 

recursos passaram ao largo sem prestar auxílio ao 

homem ferido. Nesse estado de lamúria aquele 

homem foi encontrado por um samaritano que 

passava por aquele caminho, que cuidou dele, 

pensando-lhe as feridas e o levou para uma 

estalagem, autorizando o hospedeiro a lhe debitar 

as despesas da convalescença.  Depois Jesus 

perguntou ao egoísta doutor da Lei, a quem tinha 

dirigido essa parábola, o seguinte: “Qual, pois, 

destes três te parece que foi o próximo daquele 

que caiu nas mãos dos salteadores?  O doutor 

respondeu que fora o último, aquele que tivera 

misericórdia do homem combalido e o ajudara. 

Jesus disse então para ele: “Vai, e faze da mesma 

maneira”. 

    Irmãos, um dia Deus usou de misericórdia para 

conosco e nos tirou da sarjeta do pecado e 

cuidou de nossas almas pagamento o preço de 

nossa recuperação. Ele também nos deu recursos 

para nos mantermos a nós mesmos, as nossas 

famílias, para atendermos as necessidades de 

sua igreja e também para ajudarmos ao nosso 

próximo, principalmente aqueles que sofrem as 

agruras da vida. 

    Na Bíblia encontramos que Deus mandou que 

nós fizéssemos o bem a todos, especialmente 

aqueles que professam a fé em Cristo. “Então 

enquanto temos tempo, façamos bem a todos, 

mas principalmente aos domésticos da fé” Gl 

6.10. É desnecessário lembrar que milhões de 

pessoas não tem o necessário para viver, uns não 

têm nem o que comer inclusive muitos de nossos 

irmãos em Cristo.  Negligenciar a beneficência é 

insultar a Deus, que de tudo nos supriu, é ser 

ingrato e egoísta.  

    O egoísmo é uma doença maligna, que tem 

atingido muita gente, inclusive, infelizmente, 

alguns servos de Deus. Pessoas que só pensam 

em si mesmas, e, muito, em suas famílias.  
   Pensei eu que fosse um provérbio popular “Quem 

dá aos pobres empresta a Deus”, mas descobri que 

era um provérbio inspirado por Deus e que, 

inclusive, traz consigo uma promessa: “Ao Senhor 

empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe 

pagará o seu benefício” Pv 19.17.  O Salvador 

disse em certa ocasião que os pobres sempre os 

teríamos conosco, portanto, procuremos fazer-

lhes bem enquanto pudermos. Pr. Eudes Lopes       

 
 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANIVERSARIANTES DE JULHO 

01-Kaline Dayse (E. Sátyro); 02-Raphael Emmanuel; 
04-Thiago Henrique; 05- Mª Aparecida de Souza; 06-
Eduarda Mª (Valentina); 09-Edna Morais (Valentina); 
11-Mayra Dias (R. do Sol); 12-Alana Mayse 
(Valentina); 13-Lucas Henrique (Valentina); 13-
Lindalva Araújo; 13- Laélia Joyce; 15-Geovâna 
Francisca(R. do Sol); 18-Mª do Carmo (R. do Sol); 19- 
Moisés da Silva; 19-Carmem Franco (Valentina); 20-
Mª de Lourdes (E. Sátyro); 20-Emilia Lopes; 20-Arthur 
Barcelos; 21-Mirella Eduarda; 21-Mª de Lourdes 
Hipólito (E. Sátyro); 21-Marisa Martins (Valentina); 
21-Reginaldo Pereira (Valentina); 22-Ana Claudia 
Cavalcanti; 23-Tarso Vasconcelos; 24-Telma 
Fernandes; 24-Kaline dos Santos (Valentina); 26-
Josefa Francisca (E. Sátyro) 27-Christyanne Gomes 
(Regente); 29-Felipe José; 30-Alyne Alcântara; 30-
Josefa Porfírio; 30-Gabriel Victor de Moura; 30-Célia 
Farias; 31-Beatriz Paredes (Valentina). 
 CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUN/JUL/AGO) 
30/06 – Dia da Beneficência. 06/07 – Reunião Lideranças; 12/07 
– Programação Especial de Louvor; 13/07 – Dia da Mulher 
Congregacional; 20/07 – Sabadão com Cristo; 20/07 – 
Aniversário Grupo Ágape; 28/07 – Aniversário Coral Filhos do 
Rei. 11/08 – Dia dos Pais; 18/08 – Aniversário DAC ALIANÇA; 
24/08 – Avanço Evangelístico Rota do Sol; 24,25/08 -  
Aniversário Congregação Rota do Sol; 25/08 – Dia do 
Congregacionalismo (19) – 158 anos; 25/08 – Dia da Escola 
Bíblica Dominical (19); 25 – Aniversário do Pastorado (21); 31/08 
– Aniversário da ALIANÇA.  

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL  

RÁDIO COMUNITÁRIA CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 
QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 

FONE CONTATO: 3242.2131; 3242.5190 
www.cruzdasarmasfm.com.br  

ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje – Gilson /Euclides 
Ter – Valdenor; Qui – Marçal; Sáb – Léo 

REUNIÃO DE LIDERANÇAS (06/07/13 – 09h às 12h): 

PÚBLICO ALVO: PASTORES, PRESBÍTEROS, DIÁCONOS, 

DIRIGENTES DE CONGREGAÇÕES E DIRETORES DE 

DEPARTAMENTOS. ALMOÇO NA IGREJA. 

 
      

“E não vos esqueçais da 

beneficência e comunicação, porque 

com tais sacrificios Deus se agrada” 

http://www.cruzdas/


 

            

   ESCALA DE OBREIROS (JUL) 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
07– (D) Pb. Evandro; (P) Pr. Walter   
14 – (D) Pb. Genison; (P) Pr. Jedaías 

21 – (D) Dc. Valdenor;  (P) Miss. Liliane 
28 – (D) Pb. Evandro; (P) Pr. Eudes        

CULTO DEVOCIONAL 
07 - André Augusto; 14 – Davi Silva;  

21 – Sem. Aline; 28 - Marlene 
CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 

(Responsabilidade Pr. Walter) 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

01 – Marlene; 08 – Iza Maria;  
15 – Lúcia; 22- Miss. Liliane; 29 - Carmelita 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
 Bosco (01,15,29); Meireles (08,22)  

CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
(D) 18 – Bosco; 25 - Meireles  

(P) – Pastor da Igreja  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

07 – Pr. Jedaías; 14 – Pr. Eudes;  
21 – Pb. Enoaldo; 28 – Pr. André 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
07 – Pr. André; 14 – Pb. Silas;  

21 – Pr. Jedaías; 28 – Josias 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

06 – Davi Silva; 13 – Josias;  
20 – Fabiano; 27 – Davi Silva 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
07 – Pb. Saul; 14 – Pb. Emanuel;  

21 – Miss. Liliane; 28 – Pr. Jedaías 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

 07 – B.T. Samuel; 14 – André Augusto;  
21 – B.T. Samuel; 28 – Pb. Emanuel 

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

    03 – B.T. Samuel; 10 – Miss. Liliane;  
17– Pr. Jedaías; 24– Pb. Saul; 31- Josias          

 

 

AVISO IMPORTANTE: devido ao encerramento da 

Copa das Confederações que está sendo realizada em 

nosso País e que o Brasil é um dos finalistas e que a 

partida decisiva será realizada às 19h, informamos 

aos irmãos que a direção da Igreja resolveu antecipar 

o horário do culto deste domingo, que será realizado 

das 17h as 18h45m.  

DIA DA BENEFICÊNCIA (30/06): hoje à noite iremos 

celebrar ao Senhor pelo Dia da Beneficência, quando 

teremos uma programação especial na Igreja (traga 

um quilo de alimento não perecível). 

OFERTA ESPECIAL PARA BENEFICÊNCIA: no culto da 

noite iremos levantar uma oferta especial para a obra 

beneficente da Igreja. 

CULTO NA CASA DE ACOLHIDA: amanhã iremos 

realizar o culto na Casa de Acolhida. A direção do culto 

é de responsabilidade da Secretaria de Missões (SEMI) 

da Igreja. Como a quantidade de pessoas que terão 

acesso aquela casa é restrita, pretendemos levar em 

cada reunião, além dos da SEMI, um ou dois irmãos 

para conhecerem e participarem do trabalho.  

SEMANA DE ORAÇÃO (01 a 05/07):  lembramos aos 

irmãos que a Igreja consagrou a primeira semana de 

cada mês para ser a Semana de Oração, quando nos 

reunimos para buscar a face do Senhor nosso Deus. 

Assim sendo, exortamos aos irmãos a subirem a casa 

do Senhor nesses dias da Semana de Oração para 

buscarmos, juntos, a presença de Deus. Alguém já 

disse que muita oração, muito poder, pouca oração 

pouco poder, e que nenhuma oração nenhum poder.  

Portanto, venha buscar o poder de Deus para a sua 

vida para que você seja vitorioso em tudo. 

MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos por missões, pela 

saúde dos enfermos, pelos pastores, pelos oficiais, 

pelas congregações, pelos departamentos, pelas 

famílias, pela Pátria e pela ALIANÇA.  

 
 

REUNIÃO DE LIDERANÇAS: no próximo sábado, a partir 

das 09h30m, teremos a nossa reunião com os lideres 

de nossa Igreja (Pastores, Presbíteros, Diáconos, 

dirigentes das Congregações e Diretores de 

Departamentos). Nessa reunião será dada oportunidade 

aos líderes de fazerem um breve relatório, além de um 

momento de celebração e louvor. A reflexão bíblica é de 

responsabilidade do Presbítero Enoaldo José, dirigente 

da Congregação do Valentina. Depois da reunião iremos 

almoçar juntos, sem custos para os participantes.  

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE LOUVOR: no próximo 

sábado, a partir das 19h30m, iremos oferecer a Deus o  

segundo culto especial de louvor pelas muitas bênçãos 

derramadas sobre o ministério de nossa Igreja. Pregará 

no culto a Miss. Aurília (Betel Brasileiro).  

A VOZ CONGREGACIONAL: o programa A Voz 

Congregacional é irradiado pela Cruz das Armas FM, 

104,9, as quartas-feiras, no horário das 20h às 21h. 

Além de ótimas músicas evangélicas temos um 

momento de reflexão bíblica. Recentemente a direção 

do programa iniciou um quadro intitulado “Passeando 

pelas Doutrinas da Bíblia” sob a responsabilidade do 

Pastor Eudes onde os temas da doutrina cristã estão 

sendo trabalhados de forma panorâmica. Prestigiem! 

PROJETO ATUALIZAÇÃO TEOLÓGICA VIA NET: o pastor 

da Igreja está disponibilizando um curso panorâmico de 

Teologia Sistemática, via Internet, para os obreiros da 

Igreja sem formação de Seminário. Esse curso é grátis e 

terá a duração de dez meses (uma disciplina por mês). 

O texto básico é a apostilha Uma Visão Panorâmica da 

Teologia Sistemática, de autoria do pastor Eudes, 

disponível no site da Igreja. Junto com cada tema a ser 

estudado irá um questionário que será respondido pelo 

interessado. No final de cada mês haverá um encontro 

com os participantes para tirar possíveis dúvidas. Os 

interessados procurem o Pastor e se cadastrem. 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  
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