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UMA IGREJA A SERVIÇO DE DEUS E DA COMUNIDADE 

BOLETIM DOMINICAL – 29/04/12 

O evangelho da glória de Deus 
     Recentemente o STF decidiu por 8 votos a 2 que não é 
crime o aborto de feto anencéfalo. Quem acredita que a vida 
é um dom de Deus e que na Sua soberania Ele a dá, seja 
por 100 anos ou por 01 dia, não precisará de maiores 
explicações sobre esta questão. 
     Às vezes nós minimizamos a participação da igreja nas 
legislações que regem nossa sociedade como se isto não 
fosse de nosso interesse. Elegemos nossos representantes 
sem avaliação dos princípios que devem nortear a nossa 
vida social, isto é, o princípio do evangelho de Cristo. No 
texto de 1 Tm 1.8-11, o apóstolo Paulo aponta que a Lei 
(AT) é boa se alguém dela usar legitimamente e que a 
mesma lei não é feita para o justo, mas para 
transgressores e para tudo que for contrário a sã 
doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus. 
     Não podemos pensar o mundo sem o nosso papel no 
mundo, e isto, em muitos casos será a influência do 
evangelho sobre o poder civil. 
      Existe uma confusão na concepção de Estado Laico, 
pois muitos estão o concebendo como sinônimo de Estado 
ateu e assim o arreligioso toma forma de antirreligioso. 
Sobre uma definição mais apurada sobre isto, não vem ao 
caso neste artigo. O que eu quero dizer é que a legislação 
em um país democrático existe por uma decisão da 
concepção da maioria. Então perguntamos: como é que 
nossos representantes legislam contra as nossas 
concepções cristãs? A resposta é simples, eles não nos 
representam.     Precisamos entender que como cristãos 
nós estaremos fazendo um desserviço ao evangelho se 
aqueles que nos representam não representar o nosso 
cristianismo. Não podemos pensar em um representante 

que favorece a mim cidadão brasileiro em detrimento do 

cidadão dos céus, nós não somos divididos entre dois 
reinos, então não devemos escolher os nossos 
candidatos por causa de um pedaço de chão, tijolo, etc. 
Precisamos pensar como cidadãos dos céus e que Cristo 
deve reinar tanto na esfera familiar, eclesiástica, como no 
Estado. Sim Estado. Não estou falando de um Estado-
Cristão, mas de um Estado que represente a vontade de 
seu povo que é em sua maioria cristã. 
     A lei tem por objetivo, frear o erro, condenar a 
transgressão expondo o que é certo e errado para a 
sociedade. Se a Bíblia diz que os assassinos não 
herdarão o reino de Deus, nós deveríamos comunicar 
esta verdade por meio de nossas leis, mostrando para a 
sociedade que existe um castigo a temer, pois o pecado 
levará a um castigo maior do que a lei impõe, isto é, a 
condenação eterna. 
      Quando famílias, igrejas e o governo civil anulam as 
sanções negativas contra o pecado, o que ele esta 
fazendo é incentivando o mesmo. Assim o homem é 
levado a se afundar no pecado pela convicção de que 
pecar não trará danos, A Bíblia mostra que os governos 
familiar, eclesiástico e civil são ministros de Deus para 
corrigir o erro. “Porque ela é ministro de Deus para teu bem. 
Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada; 
porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz 

o mal”. Rm. 13.4. Perceba que há sanções negativas nas 
três esferas contra o pecado. O governo familiar tem o 
poder da vara, o governo eclesiástico tem o poder das 
chaves e o governo civil tem o poder da espada. 
      Por certo, as sanções negativas fariam o transgressor 
recuar do seu mal. Se alguém vive em pecado e ele não é 
levado a perceber isso pelos ministros de Deus nas três 
esferas citadas, ele será induzido a crer que o pecado 
nada significa e que nenhuma consequência vindoura 
terá.       Quando o Evangelho não está sendo pregado 
em sua inteireza, os crimes não são impedidos, os filhos 
não são corrigidos e os hereges e libertinos não são 
excomungados. 
      Vamos escolher melhor nossos representante e fazer 
valer o Evangelho de Cristo em toda sua extensão, pois o 
STF deveria julgar conforme a nossa Constituição, uma 
constituição que deveria falar por nós. (Leia Dt 19.20).                            
                                               Pr. Walter B. Moura 
    
 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 DINÂMICA DA IGREJA 
Domingo: 09h – Escola Dominical/10h30m – Culto 
Devocional/18h – Culto Vespertino  (1º domingo  – Ceia do 
Senhor); Terça–Feira: 19h30m – Culto de Oração; Quarta–
Feira: 15h – Culto da Hora Nona/19h30m – Ensaio do Conj. 
Ebenézer; Quinta-Feira: 19h30m – Culto de Estudo 
Bíblico/20h15m – Assembleia da Igreja (3ª quinta-feira de dois 
em dois meses); Sexta-Feira: 19h30m – Culto nos Lares 
(uma vez por mês)/19h30m – Culto de Evangelização 
(quinzenal); 19h30m – Culto de Celebração ao Senhor (última 
sexta-feira de cada mês – DAUC/DHEC); Sábado: 16h – 
Ensaio do Conjunto Coral; 19h30m – Culto dos Jovens   (Culto 
Matutino: Todos os dias – 07h30m às 08h30m) (1ª Semana do 
mês – Culto de oração de segunda a sexta) 

CALENDÁRIO DE EVENTOS Maio 
01/05 – Dia do Jovem Congregacional; 06/05 – Feijoada 
DHEC ALIANÇA; 06/05 – Culto Especial dos Homens; 
13/05 – Dia das Mães; 14 a 19/05 – Semana do Lar; 19/05 
– Avanço Missionário Ernani Sátiro; 19,20/05 – Aniversário 
Cong. Ernani Sátiro.       
                 ANIVERSARIANTES DE MAIO 

01- Edileusa Gomes; 01- Diác. Antônio João; 01- 
Daniel Jr. (E. Sátiro); 01- Mª Eduarda (E. Sátiro); 01- 
Inácia Santos (R. do Sol); 05- Presb. Adelson 
Alexandre; 06- Gustavo Souza (E. Sátiro); 08- 
Carmelita Tereza; 09- Paulo S. Josué; 09- Miriam 
Joaquim; 09- Ariane de Santana (Valentina); 11- Diác. 
Joaquim de Meireles; 11- Lucas Silva (Valentina); 12- 
Igor Medeiros (R. do Sol); 13- Agnes T. de Holanda 
(R. do Sol); 13- Celízia  Ferrer; 13- Luciel Victor; 14- 
Josefa Maria (Valentina); 16- Isa Nayla; 16- Anderson 
(Valentina); 18- Jean Carlos (Valentina); 18- Rebeca 
(Valentina); 19- Flores França; 21- Mª Luiza (filha 
Wirlline); 23- José Alves (R. do Sol); 25- Mª da Penha 
(J. Américo); 25- Júlia Mendonça (Valentina); 27- 
Ingrid Vitória (E. Sátiro); 28- Nayra França; 28- Diác. 
Demétryo Albuquerque; 28- Max W. Fragoso; 28- 
Severino (Valentina); 29- Margarida Mª; 29- Matheus 
Fernandes (R. do Sol); 31- Graça Alcântara. 

PARABÉNS ANIVERSARIANTES! 

 
ESCALA DE DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje à noite – Demétryo/Bosco; 
 Ter – Marçal; Qui – Davi; Sáb – Léo  

  
           
 

 



 

            

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

06 – Pr. Eudes; 13 – Marlene Soares;  
20 - Pr. Eudes; 27 – Pr. Walter  

CULTO DEVOCIONAL 
06 – Isabel Cristina; 20 – Presb. Evandro;  

27 – Evalda Yamaguchi 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 
02 – Iza Maria; 09 - Miss. Francisca;  

16 – Marlene; 23 – Carmelita; 30 - Marlene   
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Meireles (02,16,30); Antônio João (09,23) 
 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

Dirigentes:  
10 – Presb. Evandro; 17 – Presb. Lucini;  

24 – Diác. Valdenor; 31 – Diác. Bosco 
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  

CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
05 – Marlene Soares; 12 – Presb Lucine;  

26 – Miss. Maria Eliane 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

 06 – Pr. Cícero; 13 – Pr. André;  
20 – Diác. Junior; 27 – Presb. Enoaldo  

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
06 – Pr. André; 13 – Pr. Walter;  
20 – Pr. Cícero; 27 – Presb. Silas  

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 
05 – Sem Jadson/Presb. Saul 

12 – Maria da Luz/Sem. Jadson  
19 – Presb. Saul/Maria da Luz 
26 – Maria da Luz/Presb. Saul  

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 
06 – Sem. Jadson; 13 – Presb. Saul;  

20 – Pr. Walter; 27 – Pr. Cícero 
    CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (SEX) 

(ESCALA DE RESPONSABILIDADE DO DIRIGENTE)  

    CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
06 – B.T. Samuel; 13 – Presb. Inaldo;  

20 – Diác. Francisco; 27 – B.T. Samuel  
SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

 
            
 

PROGRAMA RADIOFÔNICO: na segunda-feira passada 
o pastor da Igreja ajustou um contrato com a direção da 
Radio Comunitária Cruz das Armas FM, frequência 104.9, 
para a veiculação de um programa radiofônico que 
alcançará a grande João Pessoa. O programa será 
chamado de “A Voz Congregacional”, e será veiculado às 
quartas-feiras, no horário das 20h as 21h. Nesse 
programa teremos músicas evangélicas, notícias e 
pregação da Palavra de Deus. O programa ficará sob a 
coordenação geral do DMIS tendo como diretor técnico o 
Pastor André Rogério. A Igreja repassará a Radio 
Comunitária de Cruz das Armas FM a importância mensal 
de R$ 250,00. Se Deus permitir iniciaremos o programa a 
Voz Congregacional no próximo dia 02 de maio. 
ESCALA DE PRELETORES PROGRAMA RÁDIO: no 
programa A Voz Congregacional, teremos um momento 
de 10 minutos para uma reflexão bíblica. A escala para o 
mês de maio é a seguinte: Dia 02 – Presb. Lucini; 09 – 
Presb. Evandro; 16 – Pr. Cícero; 23 – Pr. André; 30 – Pr. 
Walter. O programa terá ainda um quadro estudando a 
Bíblia sob a responsabilidade do Pastor Eudes.  
CULTOS DAS QUINTAS-FEIRAS: os oficiais da Igreja 
estão sendo escalados para dirigir o culto de estudo 
bíblico das quintas-feiras. O dirigente do culto deve 
entregar a palavra ao preletor às 20h para que o mesmo 
tenha tempo de desenvolver o assunto do seu estudo. O 
culto que começará as 19h30 terá a seguinte ordem de 
funcionamento. O dirigente deve começar com uma 
oração seguida do cântico de um hino do nosso cantor. 
Depois do cântico o dirigente lerá com a igreja um texto 
da Bíblia a sua escolha. Em seguida devem ser feitas três 
orações especificas (pela Igreja, pelas famílias e pelos 
enfermos), isso tudo no espaço de 30 minutos, pois às 
20h a palavra deve ser entregue ao preletor. 
Agradecemos a colaboração dos dirigentes dos cultos. 
CONCÍLIO DA ALIANÇA: o Concilio Nacional da 
ALIANÇA, que foi realizado em Gravatá/PE foi em tudo 
abençoado por Deus. O Pastor Aurivan Marinho foi 
reconduzido para mais um mandato. 
GABINETE PASTORAL: Terça e Quinta (09 às 11h) – 
Pastores Eudes (88808310), e Cícero (87359810).  
Pr. Walter (jovens e adolescentes) – (88780672). 

VISITANTES SEJAM BEM-VINDOS! 

SEMANA DE ORAÇÃO (30/04 a 04/05): de segunda a 
sexta-feira teremos a nossa abençoada e abençoadora 
semana de oração. A exceção do culto da terça-feira os 
demais cultos serão dirigidos pelos departamentos da 
Igreja, conforme a seguir: Seg – DAUC; Ter – Pastor da 
Igreja; Qua – DLOV; Qui – DHEC; Sex - DMOC. Na 
semana de oração os preletores têm a sua disposição 15 
a 20 minutos, pois a ênfase do culto é nas orações. Os 
dirigentes devem começar o culto as 19h30m. 
SEMANA DO LAR (14 a 19/05): vem aí a nossa Semana 
do Lar. Tema: Uma família segundo o propósito de Deus. 
Lema: “... porém eu e minha casa serviremos ao Senhor” 
Js 24.15b.  Preletores: Seg – Irmã Aurília; Ter – Pr. 
Jedaías; Qua – Pr. Claudio Alves; Qui – Pr. Jean Kleber; 
Sex – Miss. Valdilene; Sab – Miss. Liliane. Os cultos 
serão dirigidos pelos departamentos da Igreja. 
CULTO ESPECIAL DHEC: os homens da Igreja irão 
oferecer um culto especial ao Senhor no dia 06/05 
(domingo pela manhã). Nesse culto pregará o Pastor 
Carlos Formiga. Ainda no culto será levantada uma oferta  
para ajudar a IEC de Itabaiana numa reforma no prédio 
que está sendo executada. Logo após o culto teremos 
uma feijoada promovida pelo DHEC nacional da 
ALIANÇA. 
FEIJOADA NO PRÓXIMO DOMINGO: no próximo 
domingo teremos, nas dependências da Igreja uma 
feijoada que será feita pelo Departamento de Homens da 
ALIANÇA. Essa feijoada visa angariar recursos para fazer 
face às despesas do Congresso do Departamento de 
Homens da Denominação que será realizado em 
setembro próximo. Aproveitemos o ensejo e almocemos 
naquele domingo na Igreja. 
ORAÇÃO PELOS ENFERMOS: não nos esqueçamos de 
orar a Deus em favor dos irmãos que estão enfrentando 
enfermidades, dentre eles Maria Vicência, Josefa de 
Aquino, Enoque Monteiro, Maria José esposa de Enoque, 
Fátima esposa de Euclides, Presb. Adelson e Maria 
Guedes. “Orai uns pelos outros para que sareis”. 
VÍDEOS DOS CULTOS: as mensagens pregadas no 
culto dos domingos à noite estão sendo postadas no 
site da nossa Igreja WWW.3iec.com.br. 

ESCALA DE CONJUNTOS 2ª QUINZENA ABRIL 
 29 - Getsêmani  

 

 

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

