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BOLETIM DOMINICAL – 11/05/14 
Pornografia na Internet 

    Durante uma conferência realizada na cidade de 
Nashville, sudeste dos EUA, o diretor-executivo da 
Associação de Conselheiros Bíblicos Certificados nos 
Estados Unidos, Heath Lambert, comentou sobre o vício 
em pornografia afirmando que essa é a maior crise moral 
que as congregações cristãs podem confrontar. 
   Em sua explicação sobre o tema, Lambert ressalta ainda 
que a pornografia é mais prejudicial que o divórcio e a 
homossexualidade. Ele afirma que muitos cristãos têm 
disposição para ir contra a homossexualidade, mas em 
seguida vão para seus computadores alimentarem o vício 
em pornografia. 
    Segundo o The Christian Post, Lambert afirma que sua 
preocupação com a pornografia se dá em função do lado 
oculto do problema, visto que muitas pessoas podem estar 
se autodestruindo escondidos na internet, sem ninguém 
ter noção do que acontece. Ele fala também sobre o papel 
que desempenha na luta contra o vício da pornografia e 
afirma temer o futuro de toda uma geração que pode vir a 
crescer tendo sua educação sexual baseada em um 
contexto pornográfico. 
   O estudioso alerta ainda para a omissão da igreja e de 
pastores ao problema o que, segundo ele, acontece por 
uma falha nas pessoas que imaginam que alguém que está 
firme na igreja não possa cair em tentação. Ele pede ainda 
que as famílias sejam uma extensão das orientações que a 
igreja deve conferir. 
   A sugestão do estudioso é de que os pais tomem as 
rédeas dentro de casa e eduquem seus filhos sobre a 
melhor forma de lidar com sexo, “buscando a pureza”. 
    Ele finaliza suas orientações afirmando que as igrejas 
devem reforçar o ensinamento de que os homens e as 
mulheres devem “ter olhos somente para seus cônjuges, 
sem se deixar pender para a inversão de valores produzida 
pela pornografia, que valoriza o sexo acima do sacrifício, 
do cuidado mútuo e dos ensinamentos de Jesus Cristo”. 
                                                                            Gospel+ 

DESVIADOS NA IGREJA? 
     Muitos de nós temos a ideia de que "Desviado" é apenas 
aquele irmão que não frequenta mais a igreja, aquele que diz 
que não parou de buscar a Deus, pois frequenta diversas 
igrejas diferentes. De fato podemos sim pensar dessa forma, 
porém o Senhor disse: Este povo se aproxima de mim com sua 
boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está 
longe de mim. Is 29.13a.  
      Amados, não há como não nos questionarmos diante de tão 
grande exortação de Deus para nossas vidas. Quantos de nós 
estamos há tantos anos na igreja, apenas como frequentadores 
da casa do Pai, porém distantes dEle e daquilo que Ele quer 
para nossas vidas? Não temos outro termo para denominar tal 
atitude a não ser "desviado" que segundo o Aurélio, quer dizer: 
Afastado ou longe do caminho. Quando não queremos assumir 
responsabilidades no Reino, estamos longe do caminho; 
Quando buscamos a Deus apenas quando estamos no "aperto", 
sim! Estamos longe do caminho. Quando não queremos nos 
envolver na obra, por achar que temos afazeres domésticos 
demais a ponto de não ter tempo para o Senhor, Sim! Estamos 
longe do caminho. Quando fazemos o que Ele nos confiou de 
"qualquer maneira", levando muitas vezes como um fardo as 
responsabilidades que Deus nos confiou, Sim! Estamos longe 
do caminho. Quando apenas o "estar sentado" nos bancos da 
igreja, se torna  suficiente para nós como cristãos, sim! Estamos 
de fato muito longe do caminho. Frequentamos aos cultos, 
porém desviados do Senhor!. 
    Deus quer muito mais de nós... Ele te chama para Intimidade, 
Ele te quer pertinho, Ele quer se revelar a você, Ele quer entrar 
com providência no teu lar, Ele quer alcançar toda tua família... 
Ah meu irmão! Ele quer mudar tua vida se você crer e o seguir 
de perto. Daniel era intimo do Pai e foi protegido na cova dos 
leões. Sadraque, Mesaque e Abedenego honraram a Deus e 
saíram ilesos da fornalha de fogo.  
    É bem verdade que muitas vezes a caminhada com Cristo 
não é tarefa fácil, mais uma coisa é certa: Com Ele a vitória é 
certa. Muitas vezes O Senhor não te livrará de entrar na cova 
dos leões ou em uma fornalha de fogo durante a caminhada, 
porém creia que você sairá da cova sem ferimentos e da 
fornalha sem queimaduras porque o mesmo Deus de antes 
quer se revelar a você hoje! 
   Está difícil? Confie! Está sem forças? Ele é a tua Força!  A 
porta se fechou? Ele abre portas onde não existem paredes! 
O Problema parece impossível? Ele é o Deus do impossível! 
    O Senhor te convoca a clamar, buscar, chorar na presença 
dEle... O Senhor te convida à Intimidade!!! 
    Pense nisso: o Senhor tem compromisso com quem tem 
compromisso com Ele.                      Diác. Murilo Pedro 
queles que tem compromisso com Ele. 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAI/JUN) 
11/05 – Dia das Mães; 15,22,29/05 – Mês do Lar; 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. 07/06 – Simpósio de Educação 
Religiosa; 08/06 – Dia dos Oficiais; 14/06 – 2º Encontro Mães 
Intercessoras; 14/06 – Jantar dos Namorados; 15/06 – 
Domingo Missionário; 19/06 – Manhã de Jejum e Oração; 
22/06 – Sopão Rota do Sol; 28/06 – Avanço Missionário 
Colinas Sul; 29/06 – Dia da Beneficência.                
                
               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.   
 

 
 

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  

“Ora, amados, pois que temos tais 
promessas, purifiquemo-nos de toda a 

imundícia da carne e do espirito, 
aperfeiçoando a santificação no temor de 

Deus” 2 Co 7.1 



 
            

   ESCALA DE OBREIROS (MAIO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

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

CULTO DEVOCIONAL 
11 – Marlene Soares;  

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

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

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

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

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

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
11- Pr. Walter;  

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

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

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
11- Dc. Josias;  

18 – Pr. Jedaías;  25 – Pb. Saul  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

11- Pb. Carlos Alberto;  
18 – Dc. Gilson;  25 – Pr. Jedaías  

PRELETORES PROGRAMA RADIO 
14 – Miss. Liliane;  

21 – Dc. Josias; 28 – Pr. Jedaías 
PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 

24 – Davi Silva 
 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA  

 

MÊS DO LAR: começou na quinta-feira passada o mês 
do lar, de nossa Igreja com a temática A Família 
Cristã e os Desafios da Atualidade, baseada no texto 
de 1 Tm 5.8. No culto da quinta-feira passada pregou 
a Miss. Liliane Líger. Nas quintas-feiras seguintes 
desse mês pregarão os obreiros: Dia 15 – Miss. 
Fátima Monteiro; Dia 22 – Pr. Jean Kleber; 29 – Pr. 
Raniere, da Igreja do Nazareno. Os cultos serão 
realizados no horário convencionado das quintas-
feiras (19h30m às 21h). A programação e a direção 
dos cultos são de responsabilidade do Departamento 
de Auxiliadoras de nossa Igreja. Prestigiem! 
ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO: nos 
próximos sábado e domingo (dias 17 e 18) iremos 
celebrar ao Senhor por mais um aniversário da 
Congregação do Ernani Sátiro. No sábado haverá um 
avanço missionário nas ruas adjacentes ao templo e a 
noite o Conjunto Ebenézer se apresentará louvando e 
bendizendo ao Senhor. Ainda no sábado teremos um 
ônibus para levar um segmento da Igreja para 
prestigiar aquele trabalho. 
ANIVERSÁRIO PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL: 
na quarta-feira dia 21/05, iremos celebrar ao Senhor 
no próprio estúdio da Cruz das Armas FM o segundo 
aniversário do programa. Já combinamos com o dono 
da programação do horário seguinte para duplicarmos 
o tempo da programação do aniversário. Estará 
conosco participando ao vivo o Conjunto Getsêmani. 
SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA (I): iremos 
realizar nos meses de maio, junho e julho deste ano 
aos sábados, de quinze em quinze dias, no horário das 
16h as 17h30m, um simpósio de educação religiosa 
com temas interessantes para os obreiros da Igreja,  
tanto do templo sede bem como das congregações. O 
Pastor Walter é o coordenador do evento. 
SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA (II): no próximo 
dia 31/05 (sábado) teremos o primeiro encontro do 
simpósio de educação religiosa. O tema abordado 
será “Como ler, interpretar e compartilhar as lições de 
um texto”, sob a orientação da Profª. Mestranda 
Virginia Macedo, da Comunidade Evangélica 
Bessamar, especializada no assunto. Matricule-se 
nesse simpósio e aproveite para aprender mais. 
REFLEXÕES SOBRE O PAI NOSSO: nos próximos 
boletins, a partir do dia 18 de maio,  o Pastor da Igreja 
irá dissertar de forma sucinta sobre a oração do Pai 
Nosso. Acompanhe com cuidado os artigos, leia-os e 
guarde no coração a Palavra de Deus. 
 

DIA DAS MÃES: hoje pela manhã e à noite iremos 
comemorar o Dia das Mães. Teremos pela manhã um 
breve culto (08h30m as 09h30m) seguido de um café 
da manhã oferecido pelos pais de nossa Igreja. À noite 
teremos um culto especial quando pregará Pr. André. 
NOTA DE FALECIMENTO: faleceu no dia 08 deste mês e 
foi sepultada no dia seguinte, em João Pessoa, a irmã 
em Cristo Elza Oliveira Castro genitora do Presb. Carlos 
Alberto, de nossa Igreja. A irmã Elza que aceitou a Cristo 
na velhice faleceu aos noventa e seis anos de idade. Os 
pastores Eudes e Jedaías junto com os Presb. Genison e 
Carlos Alberto, e o Diác. Joaquim Meireles bem como o 
irmão Marconi Cavalcanti estiveram no velório, inclusive 
realizando um culto, onde o nome do Senhor foi 
exaltado. A irmã Elza deixou doze filhos, diversos netos 
e bisnetos. A nossa Igreja solidária com a família e 
especialmente com o Presb. Carlos Alberto registra 
neste boletim as suas condolências.  
CONFECÇÃO DE CESTA PRODUTOS HIGIENE PESSOAL: 
lembramos aos irmãos que estamos entregando a Casa 
de Acolhida de dois em dois meses uma cesta contendo 
quarenta kits contendo escova de dente, pasta de 
dentes, sabonete e uma barra de sabão pequena. Está 
chegando o dia de entregarmos essa cesta aquela Casa, 
e para isso contamos com a colaboração dos irmãos 
ofertando os itens citados no kit. Se porventura houve 
dificuldade de comprar algum desse material entregue 
a Bruno R$ 10,00 para que a Secretaria de Missões 
faça a aquisição nos supermercados.  
CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE ROUPAS (Casa de 
Acolhida e Projeto Cristolândia): Tendo em vista a 
proximidade do inverno, a Secretaria de Missões (SEMI) 
informa aos irmãos que durante o mês de maio estará 
recebendo doações de roupas em geral, cobertores e 
agasalhos (de preferência já lavados) para distribuição 
na Casa de Acolhida, bem como no Projeto Cristolândia, 
do qual o Pr. André faz parte. Aqueles que se interessar, 
favor procurar os irmãos Bruno ou Stefanie ou o Pr. 
Jedaías para fazer a sua doação. "Ao Senhor empresta o 
que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu 
benefício". Pv 19.17.  
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. 
 

 

“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 
 


