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As Misericórdias do Senhor 
     No livro de Lamentações de Jeremias 

encontramos um texto que trata sobre as 

misericórdias do Senhor. Diz-nos o texto o 

seguinte: “As misericórdias do Senhor são a 

causa de não sermos consumidos, porque as 

suas misericórdias não tem fim; Novas são cada 

manhã;...” Lm 3.22,23. 

     O contexto em que esta Escritura foi revelada 

foi justamente quando da destruição da cidade 

de Jerusalém e do seu santuário. Apesar da 

destruição feita pelo exército caldeu, o profeta 

Jeremias tinha esperança de que o Deus que 

permitira aquela catástrofe era o mesmo Deus 

que iria fazer uma poderosa obra de 

reconstrução no futuro, o que foi feita através de 

Zorobabel, Neemias e Esdras, homens 

levantados por Deus para isso. 

   Segundo o dicionário Larousse a palavra 

misericórdia tem os seguintes significados: 

Piedade, compaixão. Perdão dado por bondade; 

graça. 

   Realmente irmãos Deus nos têm tratado com 

graça e com misericórdia. Ele não nos tem 

tratado na proporção dos nossos erros e dos 

nossos pecados, conforme nos é revelado em 

sua Palavra: “Misericordioso é o Senhor; 

longânimo e grande em benignidade. Não 

repreenderá perpetuamente nem para sempre 

conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os 

nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as 

nossas iniquidades” Sl 103.8-10. 

   Se olharmos, irmãos, para as nossas vidas à 

 

luz da santa Palavra de Deus que é um 

espelho, veremos quão grandes são as nossas 

fraquezas, os nossos tropeços, as nossas 

falhas, pois diante da santidade de Deus até 

aquelas pequenas falhas ferem esse glorioso 

atributo da Deidade. Observe a experiência do 

profeta Isaías, registrada no capítulo seis do 

seu livro. Quando o profeta teve a visão da 

santidade de Deus ele se viu a si mesmo e 

clamou desesperado: “ai de mim que vou 

perecendo porque eu sou um homem de lábios 

impuros”, mas quando esse profundo 

sentimento de inutilidade e de pecaminosidade 

encheu o coração do homem de Deus 

imediatamente a misericórdia do Senhor se 

manifestou no perdão e na purificação do seu 

pecado, através do toque da brasa do altar em 

seus lábios, que representava o sangue de 

Jesus Cristo que seria derramado no futuro na 

Cruz do Calvário, que nos purifica de todo o 

pecado (1 Jo 1.9). 

    Irmãos, essa misericórdia de Deus, conforme 

revelada em Sua Palavra, nos leva a pensar em 

três coisas: 1) Deus, apesar de justo, não nos 

pune com a mesma medida de nossos erros; 2) 

um profundo sentimento de gratidão por essa 

misericórdia porque através dela não somos 

consumidos pela ira divina. Isso foi dito por 

Jeremias. “as misericórdias do Senhor são a 

causa de sermos consumidos”; 3) devemos 

pedir graça ao Senhor para que não mais 

cometamos aquilo que Lhe desagrada, que é a 

transgressão de seus mandamentos. 

“Então disse Davi a Gade: estou em grande 

angustia; caia eu, pois, nas mãos do Senhor, 

porque muitíssimas são as suas misericórdias, 

mas que eu não caia nas mãos dos homens”.     

                         Pr. Eudes Lopes Cavalcanti         

 
 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OPERAÇÃO ANDRÉ: alguns irmãos já estão envolvidos 

na Operação André, mas faltam muitos outros. 

Esforcem-se em fazer com que os seus entrem em 

contato com o Evangelho de Cristo. Estamos 

disponibilizando Novos Testamentos para os contatos 

iniciais, mas quando esses contatos estiverem 

aprofundados temos Bíblias à disposição. 

ESCOLA BIBLICA DOMINICAL: lembramos aos irmãos 

a necessidade de valorizarem a EBD de nossa Igreja. 

Deus nos está dando a oportunidade de aprendermos 

mais e mais de sua Palavra aos domingos. Aproveitem! 

CULTO DE ORAÇÃO: não nos esqueçamos de que a 

Igreja está se reunindo todas as terças-feiras, a partir 

das 19h30m para buscar a presença do Senhor. Venha 

orar conosco nesse precioso dia. 

MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos por missões, pela 

saúde dos enfermos, pelos pastores, pelos oficiais, 

pelas congregações, pelos departamentos, pelas 

famílias, pela Pátria e pela ALIANÇA.  

ANIVERSARIANTES (2ª QUINZENA JUN) 

17-Jair Costa (J. Américo); 18- Diác. Marcos 
Soares; 18-Francisca Angelita; 18- Mª José 
Teixeira (R. do Sol); 18-Emília Lopes (E. Sátyro); 
19-Enoque Monteiro; 20-Djanilson Rodrigues; 21-
Camila Cíntia (Valentina); 23-Diác. Valdenor 
Torres; 23-Paulo Correia; 23-Eliane da Penha 
(Valentina); 24-Josefa de Aquino; 27-Kristofer 
Silva; 28- Cícera Paulino; 28- Gabriel Felipe (R. 
do Sol); 30-Pr. Walter Bezerra e 30-Laércia 
Jamilly.    
           CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUN/JUL) 
 28 – Culto Especial dos Homens; 29/06 – Sem João com 
Cristo; 30/06 – Dia da Beneficência. 06/07 – Reunião 
Lideranças; 12/07 – Programação Especial de Louvor; 13/07 – 
Dia da Mulher Congregacional; 20/07 – Sabadão com Cristo; 
20/07 – Aniversário Grupo Ágape; 28/07 – Aniversário Coral 
Filhos do Rei.         

VISITANTE SEJA BEM VINDO! 
 

“O Senhor é bom para todos, e 

as suas ternas misericórdias 

permeiam todas as suas obras”  



 

            

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

23 – (D) – Pb. Evandro, (P) – Pb. Osmar Carneiro  
30 – (D) – Pb. Genison, (P) – Pr. Eudes       

CULTO DEVOCIONAL 
23 – André Augusto; 30 – Adriana Meireles 

CULTO DA MOCIDADE 
29 – Pr. Walter 

CULTO DA HORA NONA (SEG) 
24 – Iza Maria 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Bosco (24)  

CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
(D):  27 – Meireles;  (P) – Pastor da Igreja  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
23 – Pr. Walter; 30 – Pb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
23 – Pr. André; 30 – Pb. Emanuel 

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 
29 – Ms. Liliane 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
23 – Pr. Jedaías; 30 - Pb. Saul 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
 23 – Josias; 30 – B.T. Samuel 

CRONOGRAMA VISITA PASTORAL:  

                          Valentina – 14/07. 
PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

                26/06 – Pb. Saul 
LEGENDA – (D) = Dirigente, (P) = Preletor 

           ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje – Marçal /Antônio João  
Ter – Gilson; Qui – Davi; Sáb – Makobi 

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL  

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

FONE CONTATO: 3242.2131; 3242.5190 
www.cruzdasarmasfm.com.br  

 

 

CULTO ESPECIAL DOS HOMENS: Próxima sexta-

feira. Pregador: Pastor Ednaldo Marques (6ª IEC/JPA). 

Participação Especial: Conjunto Cânticos de Davi (1ª 

IEC/JPA), Conjunto Alfa da Rota do Sol, e cantores da 

casa. Tema: “Homens Valorosos Servindo no Exército 

do Senhor” Lema: “Vai nesta tua força, e livrarás a 

Israel...” Jz 6.14. 

SEM JOÃO COM CRISTO: no próximo sábado, a partir 

das 19h30m, os jovens de nossa Igreja irão realizar 

um culto de celebração ao Senhor bem como um 

momento social. Depois do culto os jovens irão 

participar de um momento de confraternização com 

comidas típicas dessa época do ano. Os jovens da 

igreja que irão participar desse evento procurem a 

direção do DMOC e se habilitem para o mesmo. 

DIA DA BENEFICENCIA (30/06): no próximo domingo 

iremos celebrar ao Senhor pelo Dia da Beneficência, 

quando teremos uma programação especial na Igreja 

(traga um quilo de alimento não perecível). 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE LOUVOR: vem aí o 

segundo culto especial de louvor  (primeira quinzena 

de julho) quanto estaremos celebrando ao Senhor 

pelas muitas bênçãos derramadas sobre a Igreja. 

CULTO NA CASA DE ACOLHIDA: conforme combinado 

iremos realizar os cultos na casa de acolhida de 

quinze em quinze dias. O nosso próximo culto naquela 

casa seria realizado amanhã, mas devido ser o dia em 

que lá é realizada a festa junina, o mesmo será 

realizado na segunda-feira, dia 01/07. 

KITS DE HIGIENE PESSOAL: já entregamos a Casa de 

Acolhida trinta kits de higiene pessoal (cada kit é 

composto de uma escova de dente, uma pasta e um 

sabonete) para uso das pessoas que pernoitam 

naquela Casa. A próxima entrega será daqui a trinta 

dias. Queremos contar com a colaboração dos irmãos 

para esse ministério, orando e contribuindo. 

   

 

 

NOTA DE GRATIDÃO: agradecemos aos Diáconos 

Euclides e Marcos Barbosa pela substituição da caixa de 

entrada de eletricidade da Igreja. Há bastante tempo o 

diácono Euclides tinha-nos feito ver a necessidade de 

substituir a caixa antiga devido ser de ferro e já está 

deteriorada. Compramos uma caixa há uns dois ou três 

anos atrás, mas não tivemos a oportunidade de colocá-

la. Graças à ação do Diácono Euclides que intermediou 

a substituição com a Energisa e ao Diácono Marcos que 

fez toda a instalação dos conectores e interruptores 

deixando a caixa pronta para a ligação da Energisa bem 

como não cobrou nada a Igreja por isso. 

PROGRAMA RADIOFONICO A VOZ CONGREGACIONAL: o 

programa A Voz Congregacional é irradiado pela 

Emissora Cruz das Armas FM, 104,9, as quartas-feiras, 

no horário das 20h às 21h, e está sendo uma benção. 

Muitas pessoas têm ligado para os estúdios da 

emissora pedindo uma oração e uma palavra da Bíblia 

para conforto espiritual. Além de ótimas músicas 

evangélicas colocadas no ar sempre temos um 

momento de reflexão na Palavra de Deus pelos obreiros 

da Igreja. Recentemente a direção do programa 

implementou um momento intitulado “Passeando pelas 

Doutrinas da Bíblia” sob a responsabilidade do Pastor 

Eudes onde os temas da doutrina cristã estão sendo 

trabalhados de forma panorâmica. Prestigiem! 

LANÇAMENTO DE LIVRO: o presbítero Dr. Osmar 

Carneiro, da Igreja Evangélica Congregacional no Bessa, 

um dos fundadores da ALIANÇA, estará hoje à noite 

conosco ministrando a Palavra de Deus e também 

aproveitando o ensejo para apresentar o mais recente 

livro evangélico de sua lavra, intitulado Uma Boca 

Descansada.  

REUNIÃO DE LIDERANÇAS (06/07/13 – 09h às 12h): 

PÚBLICO ALVO: PASTORES, PRESBÍTEROS, DIÁCONOS E 

DIRIGENTES DE CONGREGAÇÕES. ALMOÇO NA IGREJA. 

 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  

2 Tm 4.2 

http://www.cruzdas/

