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BOLETIM DOMINICAL – 16/11/14 

Uma panorâmica sobre Levítico 
      O título do livro de Levítico refere-se às instruções 
dadas por Deus para o ministério levítico no santuário. 
       No livro de Êxodo encontramos, dentre outras coisas, 
como vimos no boletim passado, a entrega da Lei à Israel, 
a instituição do sacerdócio e a construção do santuário 
móvel, o tabernáculo. No livro de Levítico encontramos as 
instruções dadas por Deus para o ministério sacerdotal, 
como deveria funcionar a religião que agradasse a Deus, 
especialmente em relação ao culto dentro do santuário.  
      Esse livro divide-se em duas partes distintas e também 
interligadas entre si, quais sejam: a primeira parte (1-16) 
trata das instruções como o povo de Israel deveria se 
aproximar de Deus, através dos diversos sacrifícios e 
festividades, chamado de Código Levítico, e a outra parte 
(17-25) trata das diversas instruções para um 
relacionamento sadio entre o povo e Deus e entre o 
próprio povo de Deus, chamado de Código de Santidade. 
      A chave para a compressão do livro de Levítico é a 
santidade. Deus habitava no meio do povo de Israel, 
cumprindo a sua parte da aliança que fizera com Israel. 
Segundo revelado na Bíblia esse Deus santo, perfeito 
habitava no meio do Seu povo. Para se aproximar desse 
Deus glorioso nos encontros no santuário, Deus definira 
certos critérios que deveriam ser seguido à risca. Dois 
filhos de Arão, Nadabe e Abiú,  foram fulminados dentro 
do santuário por terem oferecido fogo estranho no altar do 
incenso (usaram ingredientes na composição do incenso 
diferentes daqueles estipulados por Deus). (Veja Levítico 
10.1-11). A lição que se extrai desse triste episódio é que o 
culto a Deus deve ser feito conforme estipulado por Ele em 
sua Palavra e não conforme a imaginação humana. 
      As diversas classes de ofertas estipuladas pelo Senhor 
visavam uma purificação do povo de Deus para uma 
convivência sadia entre Ele e o Seu povo. Levítico fala 
sobre as ofertas queimadas (holocaustos), ofertas de  
cereais e ofertas de paz (ofertas de adoração – Lv 1-3);      
 
 

oferta pelo pecado e oferta pela culpa (ofertas de 
restauração – Lv 4-7), duas aves e a novilha vermelha 
(ofertas cerimoniais de purificação – Lv 14). Todas essas 
ofertas eram oferecidas a Deus no tabernáculo e 
intermediadas pelos sacerdotes do Senhor. 
    O livro de Levítico fala ainda sobre as diversas 
festividades que deveriam ser observadas por Israel. 
Essas festividades eram encontros proporcionados por 
Deus com os seguintes objetivos: Politico – manter a 
nação unida por meio de convocações regulares; Social 
– Renovar amizades nas festas da colheita; religioso – 
Adorar a Deus e lembrar o relacionamento com ele 
baseado na aliança. Essas festas eram: a festa da Páscoa 
e a dos Pães Asmos realizadas na mesma semana (a 
festa da Páscoa era realizada no primeiro dia da festa 
dos Pães Asmos); a festa de Pentecostes; a Festa das 
Trombetas; o Dia da Expiação; e a festa dos 
Tabernáculos.  Quanto ao Dia da Expiação, dois bodes 
eram oferecidos a Deus sendo um sacrificado e o outro 
solto no deserto depois de receber a transferência dos 
pecados do povo. No Dia da Expiação, o Sumo Sacerdote 
entrava no lugar Santo dos santos do tabernáculo com o 
sangue do bode sacrificado que era aspergido sobre a 
arca da aliança, para expiar os pecados da nação.  
     Com o livro de Levítico o culto, em suas diversas 
nuances, é organizado. É definida também a 
responsabilidade dos oficiantes dentro do santuário, 
cabendo isso somente os sacerdotes da casa de Arão. 
     Quanto a Cristologia esse livro é riquíssimo em 
figuras e tipos de Cristo: Arão tipificava a Cristo como 
Sumo Sacerdote da nova ordem. O cordeiro da Páscoa 
simbolizava Cristo como o Cordeiro de Deus que seria 
imolado na cruz. As ofertas queimadas simbolizavam a 
consagração do corpo de Cristo a Deus. A oferta de paz 
simbolizava a Jesus como o Príncipe da Paz. A oferta 
pelo pecado simbolizava a provisão continua de Cristo 
para o pecado confessado. A oferta pela culpa 
simbolizada a oferta de Cristo a Deus como 
compensação pelos danos do pecado.  As ofertas das 
duas aves e da novilha vermelha simbolizavam a 
purificação proporcionada por Cristo por contaminações 
diversas. (Alguns dados foram colhidos e adaptados do 
livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, de Stanley 

Ellisen).                     Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  
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              CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 
16/11 – Aniversário DHEC/DLOV; 20/11 – Casamento de 
Everton/Naira; 22,23/11 – Aniversário do Getsêmani; 27/11 
– Casamento de Leandro/Merilin; 28 a 30/11 – 
Acampamento da  Mocidade; 30/11 – Sopão Rota do Sol.  
06/12 – Reunião lideranças Igreja/almoço; 12/12 – Culto 
Gratidão irmã Celízia; 13/12 – Confraternização Jovens; 
14/12 – Dia da Bíblia (2º Dom); 20/12 – Jantar 
Confraternização Igreja; 21/12 – Confraternização 
Crianças; 25/12 – Celebração Natal; 27/12 – Jantar 
Confraternização Rota do Sol; 31/12 – Culto final de ano 
Igreja/Congregações. 

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 
01-Manuel José; 02-Jhulia Belmont; 02-Helena (filha de 
Christyanne); 03-Joyce André; 04-José Trajano; 04-
Artemísia Fragoso; 06-Ana Weslia (neta de Fátima 
Rodrigues); 07-Yuri Costa; 09-Raquel Bezerra; 10-Adeilda 
Meireles; 11-Welington Arisson (E. Sátiro); 11-Adielson 
Cavalcanti (R. do Sol); 11-Eudes Júnior; 13-Kaio Ribeiro 
(E. Sátiro); 14-Diác. João Bosco; 15-Ma José Alves; 15-Ma 
José Felipe (R. do Sol); 15-Manoel dos Santos (R. do Sol); 
15-Antônia Gabriel (E. Sátiro); 15-Manuela Gomes (E. 
Sátiro); 17-Fábio Batista; 18-Adriana de Oliveira 
(Valentina); 18-Joanne Daienne; 18-Dayse Evelyn; 18-
Francisco Pereira (E. Sátiro); 19-Cleytiane Martins (E. 
Sátiro); 19-Clemilson Rodrigues (Valentina); 20-Geysa 
Carla; 21-Francisco de Assis (Valentina); 22-Lindalva 
Serafim; 22-Ediene Talita (Valentina); 23-Marivalda Souza; 
23-Josenildo da Silva (Naldinho); 24-Ana Karoline 
(Valentina); 24-Cristina Rodrigues; 25-Jefte Jonny (E. 
Sátiro); 26-Daniela Marinho (R. do Sol); 26-Joquebede 
Porfírio; 28-Jairo da Costa (J. Américo); 30-Marcela 
Santiago (E. Sátiro) e 30-Ruanna A. Cavalcanti.  
 

                
 
 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 

Seg - 15h às 17h  Círculo de Oração 
Ter - 19h30m  Culto de Oração/Doutrina 

Sex - 19h30m Culto nas Residências 

Sab - 19h30m  Culto dos Jovens  

 

“Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a toda a 

congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes: 

Sereis santos, porque eu, o Senhor vosso 

Deus, sou santo” Lv 19.1,2. 

E aconteceu, naquele mesmo dia, que o 

Senhor tirou os filhos de Israel da terra do 

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


 

 

   ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

16 – Miss. Liliane;  
23 – Pr. Severino Carlos; 30 – Pr. Eudes  

CULTO DEVOCIONAL 
Responsabilidade SEMI 

MOCIDADE (SÁB) 
 Responsabilidade Pr. Walter  
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

17 – Iza Maria; 24 - Miss. Liliane 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Meireles (17); Bosco (24)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

16 – Pr. Samuel; 
 23 – Pr. Walter; 30 – Miss. Liliane  

 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
16 – B.T. Temístocles;  

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

16 – Pr. André;  
23 – Pr. Jedaías; 30 – Pr. Walter  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
16 – Pr. Walter; Pb. Carlos Alberto;  
23 – Pb. Emanuel; 30 - Pr. Samuel 

     ESCALA OBREIROS VALENTINA (QUINTA-FEIRA) 
20 – Dc. Josias; 27 – Pr. Jedaías 

ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
18 – Dc. Josias; 25 – Iza Maria 

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
18 – Samuel Monteiro; 25 – Dc. Josias   

PRELETORES PROGRAMA RADIO 
19 – Davi Silva; 26 – Miss. Liliane  

                     ESCALA CASA DE ACOLHIDA 
                           29 – Dc. Josias 

                    ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite – Gentil/Euclides;  

Ter – Murilo; Sáb – Makobi 

 

 
 

ANIVERSÁRIO DLOV/DHEC: hoje a noite iremos 

celebrar ao Senhor pelos aniversários dos  

Departamentos de Louvor e Departamento de 

Homens. Nessa celebração pregará a Missionária 

Liliane Líger. O tema dos aniversários será: 

“Separados para servir”, baseado no texto bíblico de 

Jo 15.16. A direção do culto é de responsabilidade do 

Pastor da Igreja. Os dois departamentos terão 

participação no culto. Os Conjuntos Ebenézer e 

Getsêmani participarão do culto bem como o quarteto 

Renovação, de nossa Igreja. 

ANIVERSÁRIO DO CONJUNTO GETSÊMANI (22,23/11): 

Programação do aniversário: Sábado, a partir das 14h, 

palestra do Pr. Bartolomeu Lopes e Workshop com o 

guitarrista Zé Filho; Sábado a partir das 19h30m culto 

com participação especial do Getsêmani e pregação 

do Pastor Eduardo (Presbiteriano); Domingo, a partir 

das 09h, louvor especial com  Danniel Cosmo e 

banda. O Pastor Severino Carlos (IEC Macaparana) 

pregará domingo pela manhã e a noite, o Getsêmani 

ministrará o louvor no domingo a noite. 

CONTRIBUIÇÃO (I): lembramos aos irmãos que Deus 

nos deu o privilégio e a responsabilidade de manter a 

Sua obra através do ministério de nossa Igreja, com 

os dízimos e as ofertas. Lembramos ainda que a 

nossa Igreja não recebe nenhum subsidio de quem 

quer que seja, seja de pessoa física ou jurídica para a 

sua manutenção. Ela é mantida com os dízimos e as 

ofertas que os irmãos entregam a casa do Senhor. A 

Bíblia orienta que devemos honrar a Deus com as 

primícias de nossas rendas e promete bênçãos para 

quem é fiel nesse mister. “Honra ao Senhor com a tua 

fazenda, e com as primícias de toda a tua renda; E se 

encherão os teus celeiros e abundantemente, e 

transbordarão de mosto os teus lagares” Pv 3.9,10. 

CONTRIBUIÇÃO (II): agradecemos a todos os irmãos 

membros e congregados que fielmente tem 

entregados os dízimos e as ofertas do Senhor para a 

manutenção de nossa Igreja. Deus a todos 

recompense regiamente. 

CONTRBUIÇÃO (III): estamos afixando no quadro de 

avisos da Igreja uma relação com os nomes dos 

contribuintes do mês. Nessa relação não consta os 

valores das contribuições. Os irmãos interessados em 

saber o valor registrado ou tiverem qualquer dúvida 

sobre a sua contribuição  procurem a irmã Lúcia Diniz, 

contadora, que tem as informações pertinentes e que 

é responsável pela contabilidade da Igreja. 

 
 

 

NOTA DE FALECIMENTO: faleceu no dia 14/11/14, o 

estimado Pastor Geraldo Batista dos Santos. O Pastor 

Geraldo Batista, um dos fundadores da ALIANÇA, serviu 

a Deus durante muito tempo em Pirauá/PE. Tivemos o 

privilegio de ter a sua colaboração no ministério de 

nossa Igreja durante alguns anos como Pastor Auxiliar.  

A nossa Igreja tem uma divida de gratidão para com 

esse ilustre ministro do Evangelho, que na sexta-feira  

foi chamado a presença de Deus. A família enlutada os 

sinceros sentimentos dos que fazem a III IEC/JPA. 

Rogamos a Deus que console os familiares. 

 ACAMPAMENTO DE JOVENS:  os jovens de nossa Igreja 

irão realizar um acampamento nos próximos 28 a 30 

deste mês. Irão ministrar nesse Acampamento os 

obreiros: Neto Moura presidente do DNAEC 

(Departamento Nacional de Adolescentes Evangélicos  

Congregacionais) da ALIANÇA e os Pastores Eduardo 

(Igreja Presbiteriana Geisel), Leonardo Felix (2ª 

IEC/JPA), e  Walter Moura, de nossa Igreja. O tema 

escolhido pela direção do DMOC (Departamento de 

Mocidade) foi: “Daniel um jovem de valor”. O valor do 

investimento é de R$ 90,00 por cada jovem. O local do 

evento será no Acampamento Canaã, Conde/PB. Os 

participantes devem levar lençol, travesseiro e objetos 

de higiene pessoal. Pedimos aos pais que incentivem os 

seus filhos a participarem desse evento. 

CONFECÇÃO DE CALENDÁRIO 2015: as diretorias dos 

departamentos da Igreja bem como as congregações já 

devem ir se reunindo para confecção dos seus 

calendários setoriais, pois a reunião para a confecção 

do calendário geral da Igreja será realizada no dia 

13/12/14, a partir das 19h30m.  

DIRETORIAS PARA 2015: pedimos aos departamentos 

de homens, mulheres e jovens/adolescentes a 

programarem reuniões visando à elaboração da 

sugestão das respectivas diretorias para o ano de 2015. 

O pastor da Igreja breve irá marcar uma reunião com o 

Conselho Eclesiástico  visando a confecção das diversas 

diretorias da Igreja para o próximo ano.  

SITE 3IEC/JPA: pela graça divina o nosso site estar 

sendo bastante visitado por pessoas de nosso País e de 

outros países. Tivemos nestes últimos dias umas 

oitocentas pessoas acessando, por dia, o site.  

Lembramos aos irmãos que no nosso site estar sendo 

veiculado o nosso boletim semanal, notícias do mundo 

evangélico e da Igreja sofredora. Temos artigos sobre 

teologia sistemática, sugestões de leitura, confissões de 

fé, informações sobre a Igreja, etc. Visite-nos!  

 

                   

 

“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/

