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BOLETIM DOMINICAL – 06/04/14 

Não Matarás 
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 sexto mandamento (Não matarás) é uma ordem 
expressa de Deus para que  o homem enquanto indivíduo 
não tire a vida de seu semelhante sob nenhuma 
circunstância, pois a vida é um dom de Deus e só Ele tem 
autoridade para tirá-la. “O Senhor é o que tira a vida e a dá; 
faz descer à sepultura e faz tornar a subir dela” 1 Sm 2.8. 
Quem comete um assassinato de forma premeditada ou 
não, comete um crime hediondo, cuja pena pela lei divina é 
a morte (exclua-se desse “não” aquele tipo de morte que 
foi protagonizada por uma pessoa, mas ela não tinha 
intensão de matar, aliás, a própria lei mosaica apresentava 
um atenuante para esse tipo de caso - Nm 35.9-34). 
   Quando Deus fez o homem o fez para viver para sempre, 
mas o pecado trouxe consigo a pena de morte. “O salário 
do pecado é a morte...” Rm 6.23. Quando os nossos 
primeiros pais pecaram os seus corpos e os de seus 
descendentes tornaram-se vulneráveis a morte física. É 
sabido que todo o corpo humano tem pontos vitais que se 
atingidos acarretam, geralmente, a morte. 
  Quem comete um assassinato afronta ao Criador e fere 
uma das áreas mais sensíveis de Deus que é a Sua 
soberania, pois, como já foi dito, só Ele é o que dá a vida e 
só Ele é quem tem o direito de tirá-la. Por essa razão é que 
a pena para o autor de um assassinato era a morte. “E não 
tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está 
de morte; antes certamente morrerá” Nm 35.31. 
  Segundo a Lei divina, para que não se cometesse 
injustiça matando o inocente acusado de assassinato, só 
pela boca de duas ou três testemunhas é que a 
condenação do acusado seria feita. “Por boca de duas ou 
três testemunhas, será morto o que houver de morrer; por 
 
    

boca de uma só testemunha, não morrerá. A mão das 
testemunhas será primeiro contra ele, para matá-lo; e, 
depois, a mão de todo o povo;...”  Dt 17.6. Por sua vez as 
testemunhas eram exortadas a serem fidedignas, pois se 
não fossem  a pena de morte seria revertida contra ela. 
“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;...” Dt 19.18,19.  
    O primeiro assassinato da história da humanidade  foi 
o perpetrado por Caim que com inveja de seu irmão Abel 
o matou. Naquela época  quando a Lei divina não fora 
ainda revelada, a punição de Caim foi o seu banimento 
da presença de Deus e do seio de sua família. 
   O Senhor Jesus quando interpretou o sexto 
mandamento abordou a questão da intenção de matar 
como pecado e não só a execução do ato. “Ouvistes que 
foi dito aos antigos: Não matarás; mas qualquer que 
matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que 
qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu 
irmão será réu de juízo...”  Mt 5.21,22.  
   Algumas questões podem ser aventadas quanto ao 
assunto. Por exemplo: Matar em caso de guerra. Outra 
questão: Quem neste mundo está autorizado a matar? 
Quanto à primeira, temos que considerar algumas 
guerras como juízo de Deus sobre um ou mais povos. 
Nesses casos os indivíduos que matam o seu 
semelhante não levam a culpa do pecado de morte 
desde que a guerra tenha uma causa justa aos olhos de 
Deus (Israel foi o instrumento de Deus para limpar a 
terra de Canaã dos seus habitantes que estavam sob a 
maldição divina). Quanto à segunda questão, Deus 
autorizou ao Estado, legalmente constituído, a tirar a 
vida de um indivíduo desde que ele seja de fato culpado, 
ou seja, a pena de morte é uma pena autorizada por 
Deus para punir o assassino que cometeu o crime de 
forma premeditada ou por um acesso de furor.  
     O Estado tem como um de seus representantes as 
forças policiais em diversos níveis. Imaginemos um caso 
de um policial que está em diligência e é confrontado 
por um marginal que investe contra ele para lhe tirar a 
vida e o policial o abate primeiro. Nesse caso o marginal 
investiu contra uma autoridade constituída por Deus e 
trouxe sobre si a condenação prevista na lei divina (Leia 
Rm 13.1-5). O policial que matou o meliante não é 
culpado de crime de morte.     Pr. Eudes L. Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             
      CALENDÁRIO DE EVENTOS (ABR/MAI) 

17 a 20/04 – Congresso Nacional Adolescentes (Aldeia/PE); 
18/04 – Manhã de Jejum e Oração; 20/04 – Sopão Rota do 
Sol; 21/04 – Aniversário Circulo de Oração; 26/04 – Culto 
Evangelístico Ernani Sátiro; 26,27/04 – 1º ENCRI (DINF); 
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; 21/05 – Aniversário Programa A Voz 
Congregacional; 24,25/05 – Aniversário Cong. Ernani Sátiro; 
25/05 – Dia da Missionária Congregacional; 25/05 – Sopão 
Rota do Sol; 31/05 – Culto Evangelístico na Colinas do Sul. 
               ANIVERSARIANTES DE ABRIL 

03-Josafá Porfírio, 05-Valdenise Tavares-Nil, 06-Cristiane 
Ferreira (E. Sátiro) 07- Ione Gomes, 08-Zenaide Ferreira, 08-
Mizael Meireles (Neto/Adeilda), 08-Tânia Mª (Valentina), 09-
Joseline de Aquino, 09-Warley Lamartine, 10-Mª José Costa, 
10-Yuri Medeiros (R. do Sol), 15-Ana Valéria, 15-Vera Lúcia, 
15-Romeu Nunes, 16-Mª das Graças (Gal), 16-Josenildo de 
Holanda (R. do Sol), 16- Jhenyffer Belmont (filha Gentil), 17-
Jonas David, 18-Ana Cláudia Sousa, 19-Jucyfranci Maria (E. 
Sátiro), 21-Hercília Santos (R. do Sol), 22-José Francisco, 23-
João Neto, 23-Regina Celly (Valentina), 23- Mônica 
(Valentina), 23-Sérgio Pontes (E. Sátiro), 25-Iza Mª, 25-Uziel 
Ferreira (E. Sátiro), 26-Larissa Lopes, 26-Mariana Batista 
(filha/Larissa), 26-Massius Lopes, 30-Edson Gabriel 
(filho/TEI) e 30-Diác. David Barcelos.  
                                    PARABÉNS ANIVERSARIANTES!  

ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje – Murilo/Davi 

Ter – Antônio João; Qui – Josias 

MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO (18/04 – sexta –feira)   
                        

              

“Ouvistes que foi dito aos antigos: Não 
matarás; mas qualquer que matar será 

réu de juízo...”  Mt 5.21 

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  

 

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


 

            

   ESCALA DE OBREIROS (ABR) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

06 – Pr. Walter; 13 – Pr. Eudes;  
20 – Pr. Jedaías; 27 – Miss. Liliane  

CULTO DEVOCIONAL 

06 – Pb. Silas; 13 – Fabiano;  
20 – Raquel; 27 – Miss. Conceição   

MOCIDADE (SÁB) 

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

07  – Miss. Liliane; 14 – Miss. Fcª Angelita;  
21 – Iza Maria; 28 – Marlene Soares 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (07,21); Meireles (14,28)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

(D): 10 – Dc. Meireles; 17 – Dc. Bosco; 

 24 – Pb. Valdenor.  (P): Pr. Eudes  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

06 – Pr. Jedaías; 13 – Pr. Walter;  
20 – Davi Silva; 27 – Pb. Enoaldo  

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

06 – Pr. André; 13 – Pr. Jedaías;  

20 – Pb. Silas; 27 – Pr. Walter  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

06 – Dc. Josias; 13 – Pb. Emanuel;  
20 – Miss. Liliane; 27 – Pb. Saul   

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

06 – B.T. Samuel; 13 – Pb. Carlos Alberto;  
20 – Dc. Gilson; 27 – Pb. Emanuel 

LEGENDA: (D) – Dirigente; (P) – Preletor 
PRELETORES PROGRAMA RADIO 

09 – Pr. Jedaías;  16 – Davi Silva;  
23 – Dc. Josias; 30 – Dc. Gilson 

PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 
09 – Davi Silva; 23 – Pr. André 

 
 
  

 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite iremos celebrar de 

forma solene a Ceia do Senhor. Lembramos aos 

irmãos que a Ceia é o grande símbolo memorial da 

morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. O pão 

representa o corpo de Jesus que foi chagado na cruz e 

o vinho o seu precioso sangue que foi derramado para 

nossa eterna salvação e contínua purificação de 

nossos pecados. O Senhor Jesus ordenou que a Ceia 

fosse celebrada pela igreja continuamente em 

memória dele. “Fazei isto em memória de mim”. 

Portanto, subamos a casa do Senhor com um coração 

agradecido pelo que Jesus fez por nós na cruz. 

ALCANÇANDO OS FAMILIARES PARA CRISTO: está em 

curso o Projeto Alcançando os Familiares para Cristo.  

Esse projeto tem fundamento bíblico em At 10.24,33. 

“... E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado 

os seus parentes e amigos mais íntimos...  para ouvir 

tudo quanto por Deus te é mandado”,  e visa alcançar 

os familiares dos irmãos da Igreja para Cristo, e 

consiste na realização de cultos nas residências. 

Agendem o culto com o Pastor Jedaías. Os irmãos que 

agendarem os cultos devem convidar os seus 

familiares e vizinhos para ouvir o Santo Evangelho. 

PROJETO CLIMATIZAÇÃO DA IGREJA: Lembramos aos 

irmãos que continuamos pagando as parcelas das 

três máquinas de 64.000 BTU`s e uma de 12.000 

BTU`s.  Os irmãos que assumiram o compromisso de 

contribuir durante dez meses com R$ 50,00 não se 

esqueçam de que a compra foi feita no cartão de 

crédito do Presb. Evandro José e as parcelas precisam 

ser paga até o vencimento. Contamos com a 

colaboração de todos. Se algum irmão não se 

comprometeu com o projeto de dez parcelas de R$ 

50,00 por mês e quer ajudar, procure Evandro. 

CULTOS DA IGREJA: não se esqueçam da 

responsabilidade que temos de frequentar 

regularmente os cultos da Igreja. Temos cultos no 

domingo pela manhã e a noite, na segunda à tarde, 

terça a noite, quinta e sábado (noite). Seja um crente 

semelhante à profetisa Ana, que mesmo com a idade 

avançada (84 anos) não perdia as reuniões no 

santuário (Lc 2.36-38). “Porque vale mais um dia nos 

teus átrios do que em outra parte mil...” Sl 84.10. 

A VOZ CONGREGACIONAL: todas as quartas-feiras a 

nossa Igreja estar realizando no horário das 20h às 

21h, através da Rádio Cruz das Armas FM, 109.4, 

www.cruzdasarmasfm.com.br, o programa radiofônico 

A Voz Congregacional.  Prestigiem! 

NASCIMENTO: nasceu no domingo passado Marina a 

primeira filha do casal Murilo e Amanda. O parto foi 

cesariano e mãe e filha passam bem, pela graça divina. 

Parabenizamos ao jovem casal pelo primeiro rebento. 

Deus continue abençoando essa preciosa família que 

apesar de jovem tem se dedicado ao trabalho do Senhor 

com alegria. Queira o bondoso Deus ajudar ao jovem 

casal criar Marina nos caminhos do Senhor. 

FALECIMENTO: faleceu na quarta-feira passada, com a 

idade de oitenta anos, a irmã Maria das Neves, 

conhecida carinhosamente como Nevinha, esposa do 

Presbítero Luiz Francisco, da Primeira Igreja 

Congregacional de João Pessoa. O sepultamento deu-se 

em João Pessoa onde morava. O Pastor da Igreja esteve 

no velório na quarta-feira à noite junto com o Pastor 

André após o programa a Voz Congregacional. 

Registramos em nosso boletim as condolências de 

nossa Igreja a família enlutada. 

CONGRESSO DOS ADOLESCENTES (17 a 24/4): Será 

realizado em Aldeia/PE, na data acima, o Congresso 

Nacional dos Adolescentes de nossa Denominação.  

ANIVERSARIO DO EBENÉZER (27/04): serão realizados 

dois cultos em comemoração ao aniversário do nosso 

Conjunto Ebenézer. Pela manhã pregará a Miss. 

Conceição e a noite a Miss. Liliane. 

INSTALAÇÃO DE ALARME: instalamos um sistema de 

alarme no templo sede. O custo total envolvendo 

material e mão de obra foi de R$ 1.300,00. Pedimos 

aos irmãos que não se esqueçam de entregar o dizimo 

do Senhor bem como ofertar nos cultos do domingo a 

noite, para que as necessidades da Igreja sejam 

supridas. Contamos com a sua fidelidade. 

CURSO ATUALIZAÇÃO EM TEOLOGIA SISTEMÁTICA: se 

algum irmão estiver interessado em fazer o curso de 

Atualização em Teologia Sistemática entre no site da 

Igreja WWW.3iec.com.br e faça o download do material. É 

gratuito. Aproveite a oportunidade que Deus lhe está 

dando de aprender a doutrina cristã de forma seriada. 

MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos pela saúde dos 

enfermos, pela Igreja (pastores, oficiais, membrezia em 

geral, congregações e departamentos), pela obra 

missionária da Igreja e da nossa Denominação, pelas 

famílias da Igreja, enfim pelo povo de Deus espalhado 

na face da terra, especialmente por aquele segmento 

da Igreja que estar sofrendo perseguições por causa do 

Evangelho nos países muçulmanos e comunistas. 

SITE DA IGREJA: visite o nosso Site WWW.3iec.com.br. 

Temos muitas coisas boas de seu interesse espiritual. 

 

  

 

 

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

