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BOLETIM DOMINICAL – 16/03/14 

Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão 
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 terceiro mandamento do Decálogo trata da proibição 
de se mencionar levianamente o grande nome do Senhor, 
do Deus dos Céus. “Não tomarás o nome do SENHOR teu 
Deus, em vão; porque o SENHOR não terá por inocente o 
que tomar o seu nome em vão”. 
    Estudando as Sagradas Escrituras verificamos que no 
Antigo Testamento Deus é chamado pelos nomes de 
Yaweh (Yavé) o mais sagrado deles, Adonai, Shaddai, El, 
Elohim, Elyon. No Novo Testamento Deus é chamado de 
Theos, Kyrios, e de Pater. A exceção de Yaweh, os demais 
nomes foram dados pelos escritores inspirados. Em 
relação à Yaweh foi o próprio Deus quem se nomeou 
quando respondeu a pergunta de Moisés sobre qual seria 
o nome de quem o comissionara para tirar o povo de Israel 
do Egito. “EU SOU O QUE SOU” (Ex 3.14) disse Deus a 
Moisés. Essa expressão na língua original do Antigo 
Testamento (hebraico) expressa nos caracteres de nossa 
língua é o tetragrama YHWH onde foram colocadas vogais 
para facilitar a pronuncia, daí Yaweh (Iavé, Javé, Jeová). 
“Eu sou o SENHOR; este é o meu nome; a minha glória, 
pois, a outrem não darei, nem o meu louvor, às imagens de 
escultura” Is 42.8. (Em algumas versões usa-se a palavra 
SENHOR com letras maiúsculas significando Yavé).  
   No contexto bíblico, um nome é geralmente significativo, 
representa a pessoa, seu caráter, seus atributos, seu 
oficio, enfim o seu ser. Por exemplo: quando Deus mudou 
o nome do segundo filho de Isaque, de Jacó para Israel, foi 
porque houve uma mudança no caráter daquele homem 
produzida pelo próprio Deus. “Então disse: Não te 
chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel; pois como 

príncipe lutaste com Deus e com os homens e 
prevaleceste” Gn 32.28. Quando Deus deu o nome de 
Jesus ao Seu Filho que encarnara foi porque ele salvaria 
o seu povo dos pecados deles. Jesus significa na língua 
grega, Salvador. “E ela dará à luz um filho, e lhe porás o 
nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus 
pecados” Mt 1.21. 
     A proibição de Deus no Decálogo para que não se 
pronunciasse o seu nome (YWHW) em vão é porque o 
seu nome representa o que Deus é, no caso, 
autoexistente, aquele que existe por si mesmo, sem 
depender de ninguém nem de nada, todo-poderoso, 
sublime, etc. “Redenção enviou ao seu povo; ordenou o 
seu concerto para sempre; santo e tremendo é o seu 
nome” Sl 111.9. 
    Dizem que os escribas judeus levaram tão a sério esse 
mandamento que até quando copiavam os escritos 
sagrados e chegavam a esse nome, se lavavam 
cerimonialmente e trocavam a pena comum que usavam 
por uma pena de ouro, para grafar o nome de YWHW.  
    No Novo Testamento nos é dito que o nome de Jesus 
é superior a qualquer outro nome dado entre os homens 
e anjos, e que toda a língua proclame a grandeza desse 
nome, para a glória de Deus Pai. “Pelo que também Deus 
o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é 
sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre 
todo joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo 
da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o 
Senhor, para glória de Deus Pai” Fp 2.9-11.    Como 
Jesus é Deus, ao seu nome deve ser dada a glória que 
lhe é devido, conforme o Novo Testamento. 
   Olhando para as Escrituras como um todo, podemos 
constatar que os nomes de Deus, sejam os identificados 
no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, devem 

ser mencionados somente quando for celebrado 
“Engrandecei ao SENHOR comigo, e juntos exaltemos o 

seu nome” Sl 34.3. (Veja ainda At 19.17), invocado 
“Louvai ao SENHOR e invocai o seu nome; fazei 
conhecidas as suas obras entre os povos” Sl 105.1 (Veja 

ainda At 7.59), ou proclamado “Então, declararei o 
teu nome aos meus irmãos; louvar-te-ei no meio da 
congregação” Sl 22.22 (Veja ainda Lc 24.47).  
  Isto posto, é considerada uma transgressão quando se 
pronuncia a o nome de Deus em vão, conforme diz o 
Decálogo.                     Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             
         CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR) 

16/03 – Domingo Missionário; 21 a 23/03 – ENCRI (Valentina); 
22,23/03 – Aniversário Núcleo de Senhoras Cong. Ernani 
Sátiro; 24 a 28/03 – Concilio Nacional ALIANÇA; 29/03 – 
Intercâmbio Distrital de Jovens; 29/03 – Avanço Missionário 
José Américo; 29/03 – Casamento de Esdras (filho Pr. 
Ednaldo Marques) ; 30/03 – Sopão Rota do Sol. 17 a 20/04 – 
Cong. Nac. 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. 
               ANIVERSARIANTES DE MARÇO 

01-Danilo Wanderley, 01-Vitor Hugo (Valentina), 01-Marizete 
Florêncio, 03-Nathália Késsia, 03-Matheus da Silva (novo 
convertido), 04-Ederaldo José (E. Sátiro), 04-Amanda 
Saionara, 05-Karoline da Costa (R. do Sol), 05-João Pedro 
(neto Josefa Porfírio), 06-Edilene Mª de Santana (Valentina), 
07-Isa Nery, 07-Presb. José Diniz, 08-Luma Gabriele, 09-
Vanda L. Cavalcanti (E. Sátiro), 09 Darlene Monteiro, 09-
Marcos Victor, 09-Joyce Cristina (neta Fátima Rodrigues), 10-
Normandelha de Souza (R. do Sol), 10-Emanuel Felinto, 12-
Beatriz Porfírio (neta Josefa Porfírio), 13-Josilane Alves (R. 
do Sol), 13-Mariana de Jesus (Valentina), 14-Mª da Luz (E. 
Sátiro), 15-Lígia Keila, 17-Armando Diniz (R. do Sol), 17-Mª 
Amélia Barbosa (R. do Sol), 18-Dorian Kelly, 19-Tiago 
Antônio, 20-Aneilde Silvestre, 20-Miss. Liliane Líger, 20-
Presb. Silas Luiz (R.do Sol), 20-Diác. Francisco de Assis (J. 
Américo), 21- João Victor (R. do Sol), 22-Crislaine Ferreira (E. 
Sátiro), 23-Rosilene da Silva, 23-Brenda (Valentina), 27-Lúcia 
Diniz, 27-Pedro Henrique (neto de Célia), 27-Jonatas Lima 
(filho de Pr. Jedaías); 28 – Sandro Rikelse e 29-Renata 
Araújo.                           PARABÉNS ANIVERSARIANTES!                               

 

              

Não tomarás o nome do Senhor, teu 
Deus, em vão; porque o Senhor não terá 
por inocente o que tomar o seu nome em 

vão.     Ex 20.7 

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 (MAR) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  

16 – Pr. Ednaldo Marques;  
23 – Pr. André; 30 – Pr. Walter  

CULTO DEVOCIONAL 
23 – André Fragoso; 30 – Dc. José Gentil  

MOCIDADE (SÁB) 
(RESPONSABILIDADE PASTOR WATER) 

CULTO DA HORA NONA (SEG) 
17 – Marlene; 24 – Pr. Jedaías; 31 – Miss. Liliane 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (24); Meireles (17,31)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

20 Dc. Bosco; 27 – Pb. Valdenor  (P): Pr. Eudes  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

16 – Pr. Walter; 23 – Miss. Liliane; 30 – Pb. Enoaldo  
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

16 – Pb. Emanuel; 23 – Pb. Silas; 30 – Pr. Jedaías  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

16 – Davi Silva; 23 – Dc. Josias; 30 – Miss. Liliane  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

16 – Dc. Gilson; 23 – Pb. Emanuel; 30 – Pr. André  

LEGENDA: (D) – Dirigente; (P) – Preletor 
 

PRELETORES PROGRAMA RADIO 
19 – B.T. Samuel; 26 – Davi Silva 

 
PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 

29 – Pr. Jedaías 
 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje – Murilo Pedro/Euclides 

Ter – Marçal; Qui – Antônio João 
 

 
 
  

 

DOMINGO MISSIONÁRIO: hoje teremos duas reuniões 

especiais por ocasião do Domingo  Missionário. Pela 

manhã teremos um momento de intercessão pela 

obra missionária e a pregação da Palavra de Deus que 

será feita pelo B. T. Samuel Santos. A noite pregará o 

Pr. Ednaldo Marques. Ainda pela manhã contaremos 

com a participação dos Conjuntos Ebenézer e 

Getsêmani e à noite com os Conjuntos Coral e 

Getsêmani. Em ambos os cultos levantaremos uma 

oferta especial para a obra missionária. 

ALMOÇO MISSIONÁRIO: logo após o culto da manhã 

teremos um delicioso almoço. A taxa de participação 

individual do almoço é de R$ 7,00. Aproveite o ensejo 

para almoçar conosco e ao mesmo tempo de se 

confraternizar com os seus irmãos em Cristo. 

CURSO ATUALIZAÇÃO EM TEOLOGIA SISTEMÁTICA: na 

próxima quinta-feira teremos o encontro para revisão 

do módulo de Pneumatologia. Teremos um momento 

de oração das 19h30m até 20h seguido do estudo do 

módulo em apreço. Aproveite a oportunidade que 

Deus lhe está dando de aprender mais da Bíblia. 

APROVAÇÃO EM VESTIBULAR: o jovem Jonas David, 

filho dos irmãos Dc. Bosco e Socorro foi aprovado no 

recente concurso vestibular promovido pela UFPB, no 

curso Licenciatura em Expressão Corporal. Parabéns 

Jonas. Deus te abençoe nos estudos universitários. 

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 

credito do Presb. Evandro José e as parcelas precisam 

ser pagas 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. 

 

ENCRI VALENTINA: A Congregação do Valentina estará 

promovendo, nos dias 21 a 23 deste mês um Encontro 

de Crianças com Cristo. Se alguém da Igreja Sede quiser 

participar procure o Presb. Enoaldo José, dirigente 

daquele trabalho. 

ANIVERSÁRIO NÚCLEO DAUC ERNANI SÁTIRO: nos dias 

22 e 23 deste mês (próximos sábado e domingo) o 

núcleo de senhoras da Congregação do Ernani Sátiro 

estará realizando as festividades de seu  aniversario. No 

sábado pregará a Miss. Carmem. O Conjunto Getsêmani 

participará do culto celebrando ao Senhor. No domingo 

pregará o Dc. Josias Junior e o Conjunto Abençoar, do 

Betel Brasileiro Funcionários I, participará também  do 

culto louvando a Deus. 

CONCILIO NACIONAL DA ALIANÇA: a nossa 

Denominação estará se reunindo em Concílio Nacional 

nos dias 24 a 28 deste mês. Nesse Concílio acontecerá, 

dentre outras coisas, a eleição de nova diretoria 

nacional, a aprovação de uma Declaração de Fé da 

ALIANÇA, e da revisão do Código de Ética do Ministro 

Congregacional. O Pastor Walter Moura representará a 

nossa Igreja nesse Conclave. 

MELHORIAS NA SALA DOS ADOLESCENTES: a irmã 

Adriana Meireles teve a iniciativa de melhorar as 

instalações da classe de adolescentes da qual é 

professora. Foi instalado um quadro de vidro blindex, 

feito um painel na parede, pintura das paredes, foi 

confeccionada uma mesa redonda com vidro sobre ela, 

e outras coisas necessárias para o bom funcionamento 

daquela classe. Agradecemos a Adriana bem como a  

Vanessa Brito, estudante de Arquitetura que idealizou o 

painel, e ao Diácono Meireles que pintou a mesa. 

Agradecemos ainda a outros irmãos da Igreja que 

participaram desse projeto de melhoria (Elba, Rebeca, 

Stefanie, Dc. Junior, etc). Queira o bondoso Deus 

recompensar a todos esses irmãos  que se envolveram 

nesse trabalho. 

ANIVERSÁRIOS DE PRESBÍTEROS: dois Presbíteros de 

nossa Igreja aniversariaram nesta quinzena: O Presb. 

José Diniz, dia 07, e o Presb. Emanuel Felinto, dia 10. 

Parabenizamos a esses ilustres servos de Deus, que 

tem servido a Igreja com dedicação. Queira o bondoso 

Deus continuar abençoado suas vidas e famílias.  

SORTEIO DINF: o Departamento Infantil está 

promovendo um sorteio de um pacote de 

eletrodomésticos (liquidificador, espremedor, 

sanduicheira). Cartela R$ 2,00. Procurem as diretoras 

do Departamento Infantil da Igreja e participem. 

 
 
 

 

“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/

