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BOLETIM DOMINICAL – 27/04/14 
Não dirás falso testemunho 

1º - Não terás outros deuses diante de mim; 2º - Não farás 
para ti imagem de escultura; 3º - Não tomarás o nome do 
Senhor teu Deus em vão; 4º -   Lembra-te  do dia do 
sábado, para o santificar; 5º - Honra a teu pai e a tua mãe; 
6º - Não matarás; 7º - Não adulterarás; 8º - Não furtarás; 9º - 
Não dirás falso testemunho; 10º - Não cobiçarás. 
    O nono mandamento é uma ordem expressa de Deus 
para que o ser humano, especialmente aqueles que 
pertencem ao seu povo, não mintam em juízo, visando 
prejudicar a quem quer que seja. 
    A palavra testemunho, segundo o dicionário de Aurélio, 
significa “depoimento duma testemunha em juízo; prova”. 
Olhando o significado dessa palavra bem como o da 
palavra testemunhar, concluímos que somos ordenados 
por Deus a falar a verdade; só testemunhar se tivermos 
certeza absoluta do que o que afirmamos é verdadeiro. A 
palavra falso, ainda segundo Aurélio, significa dentre 
outras coisas algo “contrário a realidade. Em que há 
mentira, ou dolo. Desleal, traiçoeiro. Infundado; 
inexato....”. Então, falso testemunho significa afirmar em 
juízo ou em qualquer outra circunstância aquilo que não é 
verdadeiro, visando prejudicar alguém. 
   Desse abominável pecado é dito por Salomão que é algo 
que aborrece ao Senhor, que traz constrangimento a Deus. 
“Estas seis coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua 
alma abomina: olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos 
que derramam sangue inocente, e coração que maquina 
pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr 
para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o 
que semeia contendas entre irmãos” Pv 6.16-19.  
   A lei divina era rigorosíssima na punição ao autor do 
falso testemunho. “Quando se levantar testemunha falsa 
contra alguém, para testificar contra ele acerca de 
transgressão, então, aqueles dois homens, que tiverem a 
demanda, se apresentarão perante o Senhor, diante dos 
sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os 
juízes bem inquirirão; e eis que, sendo a testemunha falsa  

testemunha, que testificou falsidade contra seu irmão, 
far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão; e, assim, 
tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o 
ouçam, e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no 
meio de ti...”  Dt 19.16-21. 
   No Antigo Testamento encontramos um episódio em 
que, por inveja e cobiça, duas pessoas são contratadas 
por uma mulher ímpia, a rainha Jezabel esposa do rei 
Acabe, para testificar contra um servo de Deus chamado 
Nabote por ele se recusar a vender uma vinha contígua a 
casa de Acabe na cidade de Jizreel, dizendo que ele 
tinha blasfemado contra Deus e contra o rei (Veja 1 Rs 
21.1-16). Os juízes que julgaram o caso de Nabote foram 
coagidos por Jezabel e condenaram Nabote a morte por 
apedrejamento. “E escreveu nas cartas, dizendo: 
Apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo. E 
ponde defronte dele dois homens, filhos de Belial, que 
testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra 
Deus e contra o rei; e trazei-o fora e apedrejai-o para que 
morra” 1 Rs 21.9,10.   
   No Novo Testamento encontramos um caso que, por 
motivos religiosos, um servo de Deus foi acusado por 
duas falsas testemunhas, contratadas pelos lideres da 
Sinagoga dos Libertos que na época existia em 
Jerusalém, e o tribunal (o Sinédrio) condenou a morte 
por apedrejamento a Estevão um dos diáconos da igreja 
primitiva, que tinha um poderoso ministério de pregação 
da Palavra de Deus e que proferira um duríssimo 
discurso contra aqueles que se opunham a mensagem 
do Evangelho. “Apresentaram falsas testemunhas, que 
diziam: Este homem não cessa de proferir palavras 
blasfemas contra este santo lugar e a lei; porque nós lhe 
ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir 
este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu” At 
6.13,14. (Veja todo o assunto em At 6.8-15; 7.1-60). 
   Nos livros de história da Igreja lemos que milhares e 
milhares de servos de Deus, em diversas épocas, foram 
acusados falsamente e condenados à morte por 
diversos meios (decapitação, fogueira, atirados as feras, 
etc). Esses mártires preciosos sucumbiram diante  de 
falsos testemunhos de homens e mulheres impiedosos. 
Certamente que o juízo divino, na eternidade, será sem 
piedade sobre aqueles que levaram a morte, por falsos 
testemunhos, aos servos de Deus, pois o Senhor dará a 
cada um segundo as suas obras (Ap 11.17,18).   
                         Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

             
      CALENDÁRIO DE EVENTOS (ABR/MAI) 
27/04 – Aniversário Conjunto Ebenézer. 01/05 – Dia do Jovem 
Congregacional; 01/05 – Encontro de Homens da 3ª IEC/JPA; 
08,15,22,29/05 – Mês do Lar; 10 – Culto Geração Avivamento; 
11/05 – Dia das Mães; 17/05 - Avanço Missionário no Ernani 
Sátiro; 17,18/05 – Aniversário Cong. Ernani Sátiro; 21/05 – 
Aniversário Programa A Voz Congregacional; 25/05 – Dia da 
Missionária Congregacional; 25/05 – Sopão Rota do Sol; 
31/05 – Culto Evangelístico no bairro Colinas do Sul.                
                
                   ANIVERSARIANTES DE MAIO 
01-Edileusa Gomes, 01-Diác. Antônio João, 01-Daniel Júnior 
e Mª Eduarda (E. Sátiro), 01-Inácia Santos (R. do Sol), 02-
Marconi Cavalcante, 03-Inácia Santos (R. do Sol), 05- Presb. 
Adelson Alexandre, 06-Gustavo Sousa (filho/Diác. Gilson), 
07-Denílson Pereira (R. do Sol), 08-Weslanya Kelly (R. do 
Sol), 08-Carmelita Tereza, 09-Mª do Socorro Cavalcante (R. 
do Sol), 09-Paulo Sérgio Brasil, 09-Ariane de Santana 
(Valentina), 09- Miriam Joaquim, 11-Diác. Joaquim de 
Meireles, 11-Lucas Silva (Valentina), 12-Kauane Ribeiro (E. 
Sátiro), 13-Celizia Ferrer, 14-Josefa Mª (Valentina), 16-
Anderson (Valentina), 18-Jean Carlos (Valentina), 18-Rebeca 
(Valentina), 19-Pr. Hugo Wagner (Ingá), 19- Flores Arruda, 21-
Mª Luiza (filha/Wirlline), 24-Daniely Bezerra (E. Sátiro), 25-Mª 
da Penha Martins (J. Américo), 25-Júlia Mendonça 
(Valentina), 27-Og Ludwing, 27-Ingrid Victória (E. Sátiro), 28-
Nayra França, 28-Diác. Demétryo Albuquerque ( J. Américo),  
28-Max Williams, 28-Severino (Valentina), 29-Margarida Mª (J. 
Américo) e 31-Graça Alcântara.   

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje – Gilson/Marçal 

Ter – Josias; Qui – Euclides 
 

 
 

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  
 

“... e eis que, sendo a testemunha falsa 
testemunha, que testificou falsidade 
contra seu irmão, far-lhe-eis como 

cuidou fazer a seu irmão;...” Dt 19.18,19 
 



 
            

   ESCALA DE OBREIROS (MAIO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

04 – Pr. Eudes; 11- Pr. André;  
18 – Pr. Walter; 25 – Pr. Eudes  

CULTO DEVOCIONAL 
04 – Prof. Isabel; 11 – Marlene Soares;  

18 – André Fragoso; 25 – Bruno    
MOCIDADE (SÁB) 

(RESPONSABILIDADE PASTOR WATER) 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

05 – Iza Maria; 12 – Miss. Francisca Angelita;  
19 – Pr. Jedaías; 26 – Marlene Soares 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Bosco (05,19); Meireles (12,26)  

MÊS DO LAR 
(08,15,22,29) – Responsabilidade DAUC 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
04 – Pr. Jedaías; 11- Pr. Walter;  

18 – Miss. Liliane; 25 – Pb. Enoaldo  
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

04 – Pr. Walter; 11- Pr. Jedaías;  
18 – Pb. Emanuel;  25 – Pb. Silas  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
04 – Dc. Josias; 11- Miss. Liliane;  

18 – Pr. Jedaías;  25 – Pb. Saul  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
04 – B.T. Samuel; 11- Pb. Emanuel;  

18 – Dc. Gilson;  25 – Pr. Jedaías  
PRELETORES PROGRAMA RADIO 

07 – Davi Silva; 14 – Miss. Liliane;  
21 – Dc. Josias; 28 – Pr. Jedaías 

PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 
10 – Dc. Josias; 24 – Davi Silva 

 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA  

 

 ANIVERSARIO DO EBENÉZER (27/04): hoje estamos 
celebrando ao Senhor por mais um aniversário do 
nosso Conjunto Ebenézer (são dez anos de 
organização, servindo ao Senhor). Iremos realizar dois 
cultos sob a temática “Soberania de Deus, fator 
determinante para a vitória”, baseada em Ex 3.14. A 
direção do culto da manhã estará a cargo da diretora 
do Conjunto Ebenézer, a irmã Adriana Meireles, e a 
pregação sob a responsabilidade da Missionária 
Conceição. A noite dirigirá o culto o Diácono Murilo 
Pedro, diretor do Departamento de Louvor de nossa 
Igreja, e pregará a Palavra de Deus a Miss. Liliane. Em 
ambos os cultos o Conjunto aniversariante fará uma 
apresentação especial. Também participará dos cultos 
o Conjunto Getsêmani, de nossa Igreja.  
PASTOR DA IGREJA: O Pastor Eudes está justificando 
a sua ausência no período da manhã de hoje, por ter 
ido ministrar uma palestra sobre Escatologia na 
Comunidade Evangélica Congregacional Bessamar, 
pastoreada pelo Pr. Wilton Nóbrega.  
ENCONTRO DE HOMENS MINISTERIO 3IEC/JPA: na 
próxima quinta-feira, dia 01/05 (feriado nacional), no 
horário das 09h às 12h, teremos o Primeiro Encontro 
dos Homens da 3ª IEC/JPA. Nesse Encontro iremos ter 
momentos de oração, de louvor, de testemunhos e 
especialmente de exposição da Palavra de Deus. Em 
seguida, iremos almoçar juntos, cortesia da Igreja. 
Todos os homens casados e noivos (templo sede e 
Congregações da Igreja) estão sendo convidados para 
esse momento de celebração. Pregará no culto o 
Pastor André que serve ao Senhor na Comunidade 
Evangélica Congregacional Bessamar. Tema da 
preleção: “Homens Valorosos fazendo a diferença na 
Igreja”, baseado em Fp 2.20,21. Contaremos com a 
presença do Conjunto Getsêmani louvando ao Senhor. 
A cozinha está sob a responsabilidade da irmã Iza 
Maria.  
CULTO DE QUINTA-FEIRA A NOITE (01/05): devido à 
reunião de quinta-feira pela manhã não haverá culto 
de estudo bíblico à noite. O nosso próximo encontro 
na Igreja será no domingo pela manhã. 
NOTA DE FALECIMENTO: faleceu no domingo passado, 
com a idade de 85 anos, o senhor Antônio José de 
Sousa, genitor da irmã Francisca Angelita, de nossa 
Igreja. O sepultamento deu-se no dia seguinte em 
Coremas/PB onde residia. Registramos neste boletim 
os sentimentos cristãos dos que fazem a III IEC/JPA. 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 
 

DIA DO JOVEM CONGREGACIONAL (01 DE MAIO): 
A 1ª Distrital da 1ª Regional da ALIANÇA irá comemorar 
o Dia do Jovem Congregacional no Acampamento 
Canaã, da 1ª  Igreja Congregacional de João Pessoa. A 
taxa de inscrição será de R$ 20,00 com direito a 
almoço. Os jovens interessados procurem Danilo. 
CULTO DE ORAÇÃO DA SEGUNDA-FEIRA: nas segundas-
feiras, no horário das 15h às 17h, temos um abençoado 
e abençoador culto de oração. Na segunda-feira 
passada tivemos mais de cinquenta pessoas buscando 
a presença de Deus. Conclamamos aos irmãos que 
moram no Geisel, ou próximo dele, que não tem 
compromisso com trabalho, que prestigiem esses 
cultos. Temos certeza de que Deus irá fazer uma obra 
especial em nosso meio porque um bom grupo de 
irmãos está subindo a Casa do Senhor para buscar a 
Sua face.  “Orai sem cessar”. 
MUDANÇA HORARIO CULTO DOMINGO: estamos 
amadurecendo a ideia de anteciparmos o horário do 
inicio do culto do domingo das 18h para as 17h. Essa 
medida deve ser tomada, tudo indica, por questão de 
segurança, de liberarmos os irmãos mais cedo para os 
seus lares, devido à insegurança nos bairros de João 
Pessoa, inclusive no Geisel. Já fizemos uma enquete 
com os irmãos que estavam no culto de oração na terça 
e a grande maioria foi favorável. Orem por isso.     
ALCANÇANDO OS FAMILIARES PARA CRISTO: não se 
esqueça de que está em curso o Projeto Alcançando os 
Familiares para Cristo, que consiste na realização de 
cultos nas residências dos membros e congregados de 
nossa Igreja. Agendem o culto com o Pastor Jedaías. Ao 
agendarem os cultos convidem os seus familiares e 
vizinhos para ouvir o Santo Evangelho. 
TRABALHO NA CASA DE ACOLHIDA: no sábado dia 
10/05 teremos culto na casa de Acolhida no bairro dos 
Estados, na Av. Pará, 555. Convidamos aos irmãos da 
Igreja a se fazerem presentes nesse culto. A Casa de 
Acolhida que é um projeto da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa é um órgão que presta assistência ao 
pessoal de rua.  De quinze em quinze dia a nossa Igreja 
está realizando culto naquela Casa. De dois em dois 
meses a nossa Igreja entrega aquela Casa quarenta kits 
contendo cada um uma escova de dente, pasta de 
dente, sabonete e uma barra pequena de sabão. Ore e 
contribua com essa obra. VEM AÍ O MÊS DO LAR  
CULTOS NAS QUINTAS-FEIRAS DE MAIO, A COMEÇAR NO 

DIA 08. APROVEITE E TRAGA A SUA FAMILIA PARA 
JUNTOS CELEBRARMOS AO SENHOR. 

 

 

“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 
 


