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As grandes perdas de Ló 
     Segundo a Bíblia, Abrão (Abraão) era filho de Tera e tinha 
dois irmãos Naor e Harã. Harã, o caçula, gerou a Ló e 
morreu prematuramente, ficando Ló sob a tutela de seu 
tio Abraão por ser este o primogênito. 
    Quando Deus se revelou graciosamente a Abraão em 
Hur dos caldeus, ordenou-lhe que saísse daquela terra, 
deixasse a sua parentela e a casa de seu pai e fosse 
para uma terra que Deus lhe mostraria. Abraão partiu 
para Harã, na atual Síria, e levou consigo a Ló seu 
sobrinho. Depois de habitar pouco tempo em Harã 
Abraão partiu para Canaã, a terra da promessa, e lá 
mesmo vivendo em tendas foi abençoado 
extraordinariamente por Deus, como Ele tinha prometido.  
    Graciosamente Deus também abençoara a Ló de tal 
maneira que, lá mais na frente, a terra onde moravam em 
Canaã não conseguia atender as demandas dos seus 
rebanhos, e os pastores deles começam a disputar entre 
si. Abraão, cordato como era, chamou o seu sobrinho e 
propõe uma separação, ficando Ló com a vantagem de 
escolher primeiro o lugar para onde ir. O texto sagrado 
nos diz que Ló pôs os olhos nas campinas verdejantes do 
Jordão e habitou naquela terra e foi-se aproximando da 
cidade de Sodoma, onde se estabeleceu inclusive sendo 
um de seus líderes (Gn 13.5-12; 19.9).  
    Acontece que aquela cidade tinha descido tanto no 
nível moral que Deus decidira destruí-la, especialmente 
por causa do pecado de homossexualismo. Graças à 
intercessão de Abraão Deus resolveu poupar a Ló do 
castigo que iria infringir aquela cidade e enviou dois anjos 
para tirá-lo de lá. Ló saiu de Sodoma, relutante, e 
escapou da destruição, ele, suas duas filhas e sua 

esposa, morrendo esta última por desobediência a uma 
ordem divina de não olhar para trás. 
   Observando a vida daquele servo de Deus tão 
apegado as coisas deste mundo, percebemos as 
grandes perdas que tivera, senão vejamos: 1) Ló 
perdera todos os seus bens.  Era riquíssimo, mas 
perdera tudo e saiu de Sodoma só com a roupa do 
couro, como se diz; 2) Jó perdera seus futuros 
genros. Quando Jó notificou para eles que era 
necessário sair de Sodoma, pois Deus iria destruí-la, 
eles não deram crédito às palavras do futuro sogro. As 
palavras de Ló para eles não tinham valia, pois ele vivia 
no mesmo contexto deles, participando, talvez, da 
mesma vida social que eles; 3) Ló perdera sua 
mulher. A mulher de Ló estava tão impregnada da vida 
mundana de Sodoma que olhou para trás, quando 
saíam daquela cidade, e foi transformada por Deus 
numa estátua de sal; 4) Ló perdera o respeito de 
suas filhas. As filhas de Ló armaram um esquema 
diabólico, certamente, motivadas pelo mundanismo de 
Sodoma, que foi o de embriagarem seu pai e de terem 
relações sexuais com ele, fazendo com que aquele 
servo de Deus cometesse incesto sem querer. 
    Amados, as grandes perdas na vida de Ló foram 
resultantes de uma vida impregnada das coisas deste 
mundo. Ló ao querer levar vantagem em tudo, fez uma 
escolha perigosa, sem ter estrutura espiritual para tanto 
e o resultado foi o que vimos acima. A Bíblia identifica 
no N.T. (2 Pe 2.6-8) que Ló era um homem justo, que 
vivia angustiado no meio de uma cidade pervertida por 
causa do desregramento moral de seus habitantes, 
mas pela história de Gênesis podemos constatar que 
os seus conflitos espirituais  foram resultantes de uma 
decisão errada sua, quando resolveu morar em 
Sodoma e participar de sua vida social. 
      Irmãos, cuidado com o mundo! A Bíblia diz que o 
mundo inteiro jaz no maligno (1 Jo 5.19). Diz também 
as Sagradas Escrituras que não devemos amar o 
mundo nem as coisas que do mundo são (1 Jo 2.15). 
Diz ainda a Bíblia que a amizade do mundo é inimizade 
contra Deus (Tg 4.4).     Pr. Eudes Lopes Cavalcanti                                          
 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

          
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CALENDÁRIO DE EVENTOS (JANEIRO) 
07 a 23 – Projeto Missionário DEMEC; 09 a 11 – 

Escola Bíblica de Férias; 12 – Culto Especial da 

Mocidade; 13 – Dia de Intercessão pela 

ALIANÇA; 26 – Avanço Evangelístico Geisel.  
              ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

 
02-Mª Francisca (R. do Sol), 03-Rosy Nunes 

(Rosinha), 04-Mª das Dores (Dôra), 04-Diác. Gilson 

Lima, 05-Alana Akemi, 05-Paulo Jorge (Valentina), 

06-Defranil de Moura (Valentina), 06-Jader Porfírio, 

08-Erivalda Mª, 08-Frank (Valentina), 08-Orlandina 

Santos (E. Sátyro), 11-Presb. Aureliano Fernandes, 

11-André (Valentina), 12-Jonas Andrade, 12-Gabriela 

Pereira (Rota do Sol), 12-Bruna Vanessa 

(filha/Valdilene-Campina Grande), 12-Evangleide 

Svendsen (Valentina), 13-Mª de Fátima Brito, 14-

Ismael da Silva (R. do Sol), 15-Josete Ferreira, 16-

Diác. José F. Marçal Jr., 16-Fernanda Medeiros (R. do 

Sol), 17-Joceane Gomes (Valentina), 18-Elda Lopes 

(E. Sátyro), 19-Alexandre Araújo (R. do Sol), 21-

Presb. Enoaldo José (Valentina), 24-Leda Rejane 

(Valentina), 25-Mauro Filho (Valentina), 26-Jaciara 

de F. Araújo, 27-Valdilene Régis (C. Grande), 28-

Hellen Karine (Valentina), 29-Severina Lima Brito, 

30-Keilla Anny e 30-Beatrix Andrade. 

 
PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL, RÁDIO 

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

FONE CONTATO: 3242.2131; 3242.5190 
 

        ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 
Hoje à noite – Marçal/Josenilton 

Ter – Davi; Qui – Valdenor; Sáb – Makobi  
 

 
 

 

 

Pensai nas coisas que são de 
cima, e não nas que são da 

terra. Cl 3.2 



 

            

   ESCALA DE OBREIROS (JAN) 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 

13 – Pr. Walter;  
20 – Pr. André; 27 – Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 
13 – Iza Maria;  

20 – Marivalda; 27 – André Augusto 
CULTO DA MOCIDADE 

12 – André Augusto;  
19 – Miss. Maria Eliane; 26 – Pr. Jedaías   

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
09 – Carmelita; 16 – Francisca;  
23 – Lúcia Diniz; 30 -Iza Maria 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Meireles (16,30) Bosco (09,23) 

 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes (Diáconos):   

 17 – Davi; 24 – Meireles; 31 – Bosco  
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

13 – Pr. André;  
20 – Pr. Jedaías; 27 – Presb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
13 – Diác. Junior;  

20 – Pr. Joelson; 27 – Pr. Walter 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

13 – Pr. Cícero;  
20 – Diác. Junior; 27 – André Augusto 

CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
13 – Clemilson;  

20 – Presb. Carlos Alberto; 27 – B.T. Samuel 
PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

16 – Pr. Eudes;  
23 – Pr. Walter; 30 – B.T. Samuel 

CULTO ESPECIAL DOS JOVENS: no próximo sábado os 
jovens da Igreja irão celebrar ao Senhor num culto 
especial, conforme calendário de eventos da Igreja. 
Convidamos a todos os jovens e adolescentes para essa 
celebração. 
ESCOLA BIBLICA DE FÉRIAS (09 a 11): foi uma bênção 
a EBF da Igreja promovida pelo DINF, e que foi realizada 
no período acima. Tivemos um expressivo número de 
crianças em cada dia frequentando a EBF. Aqui 
registramos uma palavra de gratidão ao nosso Deus pelas 
provisões e graça, e às irmãs que coordenaram o evento 
bem como aqueles que se envolveram na sua execução. 
Queira o Senhor Jesus a todos recompensar regiamente. 
CLASSE JOVENS CASAIS: começou domingo passado 
a classe de estudos para jovens casais. Um bom número 
de casais começou a frequentar essa classe, mas ainda 
faltam alguns.  Aproveitem a essa oportunidade que Deus 
está dando a esse segmento na Igreja. A Classe de 
Casais Jovens funciona no período da Escola Bíblica 
Dominical, a partir das 09h, sob a orientação do casal Pr. 
Jedaías/Miss. Liliane. 
CULTO DOS HOMENS: devido à reunião do Conselho 
Eclesiástico agendada para a próxima sexta-feira, o culto 
do DHEC foi transferido para a sexta-feira dia 25/01. No 
próximo boletim daremos mais detalhes.  O agendamento 
de reuniões nas residências deve ser feito com os 
diretores do DHEC Gilson (Diretor) ou Diác. Valdenor 
(Vicediretor).  
PARCEIROS DA VOZ CONGREGACIONAL: pela graça 
divina conseguimos mais um parceiro, totalizando três,  
para ampliação do programa radiofônico A Voz 
Congregacional. Precisamos de mais dois parceiros (R$ 
50,00 cada) para completarmos o valor de uma hora (R$ 
250,00). Os parceiros terão em toda edição do programa 
um momento de divulgação de seu negócio. Procurem o 
Pastor André Swedsen.  
MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos por missões, pela 
saúde dos enfermos, pela solução dos problemas que 
alguns irmãos estão enfrentando, pelos pastores, pelos 
oficiais, pelas congregações, pelos departamentos, pelas 
famílias, pela Pátria, e pela Igreja do Senhor em geral.  
          REUNIÃO DO CONSELHO ECLESIÁSTICO: 

SEXTA-FEIRA (18/01), A PARTIR DAS 19h30m. 
 

FORMATURA: a irmã Mayra Dias, esposa do Presb. Silas 
França, concluiu o seu curso superior de Publicidade e 
Propaganda, pela IESP. A colação de grau deu-se no dia 
26/12/12. Parabenizamos a Mayra e desejamos sucesso na 
carreira profissional que escolheu. 
RETORNOS DE VIAGENS: os irmãos Presb. Evandro José, 
Diác. Valdenor Torres, Diác. José Cabral e José Gentil com 
suas famílias viajaram para outras cidades a fim de passar o 
final de ano com seus familiares. Valdenor e José Cabral já 
retornaram para João Pessoa. Evandro e Gentil estarão de 
volta nesta semana. Damos as boas vindas às famílias que 
voltaram e oramos pelas outras para que voltem em paz.  
INSTALAÇÃO DE CAIXA D`ÁGUA: a caixa d`água que 
estava no térreo da área coberta foi instalada numa 
estrutura junto a cozinha. Essa caixa d`água atenderá a 
cozinha, os sanitários da área coberta, o bebedouro e a 
casa pastoral quando da falta de água no Geisel.  
DIA DE INTERCESSÃO PELA ALIANÇA (13/01): no culto 
da noite iremos apresentar uma oração publica em favor de 
nossa Denominação. 
ANIVERSÁRIOS DE OFICIAIS: os irmãos Diác. Gilson Lima 
(04/01) e Presb. Aureliano Medeiros (Léo) (11/01) 
completaram mais um ano de vida nas datas respectivas. 
Parabenizamos a esses ilustres irmãos pelos seus 
natalícios.  

PROFESSORES ESCOLA BIBLICA DOMINICAL (2013) 

CLASSE DE HOMENS: Pastor Eudes (T); Presb. Lucini (S); 
Diác. Josenilton (Sc). 
CLASSE DE MULHERES: Pastor Cícero (T); Neuzinha (S); 
Marlene Soares (Sc). 
CLASSE DE CASAIS JOVENS: Pastor Jedaías (T); Miss. 
Liliane (S); Murilo Pedro (Sc). 
CLASSE DE JOVENS: Pastor Walter (T); Diác. José 
Cabral; Tiago Viegas (Sc). 
CLASSE DE ADOLESCENTES: Miss. Francisca Angelita 
(T); Adriana Meireles (S).  
CLASSE DE JUNIORES: Evalda Yamaguchi (T); Janaina 
(S). 
CLASSE INFANTIL: Miss. Maria Eliane (T); Marivalda (S). 
CLASSE PREPARAÇÃO BATISMO: Presb. Evandro José 
(T); André Augusto (S).  
LEGENDA: (T) = Professor titular; (S) = Professor Suplente; 

(Sc) = Secretário da Classe. 

“Prega a Palavra, insta, quer 
seja oportuno, quer não...”  

2 Tm 4.2 


