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BOLETIM DOMINICAL – 20/04/14 

Não Furtarás 
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 oitavo mandamento é uma ordem expressa de Deus 
para que o ser humano, especialmente aqueles que são do 
seu povo, não se aproprie de nada que pertença a outrem, 
a não ser com a autorização do proprietário. 
    Sabemos pelas Escrituras que tudo o que existe 
pertence a Deus que tudo criou. “Do Senhor é a terra e a 
sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam” Sl 
24.1.  Deus graciosamente deu bens aos seres humanos. 
De acordo com a sua soberana vontade a uns Ele deu 
muito e a outros, pouco, mas tudo vem de Deus, assim diz 
a Bíblia. “João respondeu e disse: O homem não pode 
receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu” Jo 3.27.  
    Assim sendo, os seres humanos devem se contentar 
com o que tem que, em suma, foi dado por Deus, desde 
que adquirido licitamente. As pessoas que receberam 
pouco de Deus não devem viver sob a síndrome da 
Gabriela, personagem do escritor baiano Jorge Amado:  
“Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, 
Gabriela”. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, 
disse aos escravos da época que se pudessem ser livres, 
aproveitassem a ocasião. Entendemos com esta expressão 
paulina que a pessoa pode e deve se esforçar para mudar 
socialmente de vida, de progredir financeiramente. “Foste 
chamado sendo servo? Não te dê cuidado; e, se ainda 
podes ser livre, aproveita a ocasião” 1 Co 7.21. 
    O direito a propriedade é sagrado e reconhecido pelas 
sociedades organizadas. Ninguém tem o direito de meter a 
mão naquilo que não lhe pertence, essa é a lei divina. 
   Furtar, segundo o dicionário de língua portuguesa 
Aurélio, significa, dentre outras coisas, “Subtrair 
fraudulentamente  (coisa     alheia); roubar. Fazer passar 
     
    

como seu (trabalho, ideia, etc). Percebe-se pela 
significação da palavra que furtar não é só se apropriar 
de um objeto pertencente a outrem. A questão é mais 
profunda do que pensamos. Por exemplo, diz-se de 
Absalão filho de Davi, que ele furtava o coração do povo 
(afeto) de seu pai, o rei de Israel. (Veja 2 Sm 15.6) 
     No Antigo Testamento a pena para o ladrão, aquele 
que furtava, era ser obrigado a pagar quatro ou cinco 
vezes o valor do que fora furtado, e se porventura fosse 
apanhado furtando de noite, e se o proprietário o 
matasse, esse proprietário não seria culpado de crime 
de sangue. “Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar 
ou vender, por um boi pagará cinco bois; e pela ovelha, 
quatro ovelhas. Se o ladrão for achado a minar, e for 
ferido, e morrer, o que o feriu não será culpado do 
sangue” Ex 22.1,2. Se, porventura, o ladrão não tivesse 
com que restituir o roubado conforme a Lei, seria  
vendido como escravo. “... O ladrão fará restituição total; 
e se não tiver com que pagar, será vendido por seu 
furto” Ex 22.3. Na época de Salomão a pena pelo furto 
aumentou a restituição para sete vezes.(Veja Pv 6.30,31). 
    A Bíblia diz que Deus odeia o roubo, que para o 
Senhor é considerado iniquidade. “Porque eu, o Senhor, 
amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo;...”. Is 61.8. 
    O profeta Malaquias nos traz uma revelação sobre o 
dízimo do Senhor, dizendo que reter o dízimo do Senhor 
e não entregá-lo a quem Deus determinou que fosse 
entregue (Israel no passado e a Igreja no presente) isso 
seria considerado um roubo. “Roubará o homem a 
Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: Em que te 
roubamos? Nos dízimos e nas ofertas” Ml 3.8. Continua 
o profeta dizendo que por causa desse roubo o povo de 
Deus não tinha prosperidade. Depois de advertir ao 
povo, ele revela a ordem de Deus: “Trazei todos os 
dízimos à casa do Tesouro, para que haja mantimento na 
minha casa; e provai-me nisto, diz o Senhor dos 
Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não 
derramar sobre vós bênção sem medida” Ml 3.10. 
    No Novo Testamento esse mandamento é ratificado 
por Jesus e por seus apóstolos.  Sobre o assunto Paulo 
disse: “Aquele que furtava não furte mais; antes, 
trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, 
para que tenha com que acudir ao necessitado” Ef 4.28. 
Ainda na Bíblia é dito que o furto é uma das obras da 
natureza pecaminosa do homem (Mc 7.21-23).        
                         Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             
      CALENDÁRIO DE EVENTOS (ABR/MAI) 

20/04 – Sopão Rota do Sol; 26/04 – Culto Evangelístico 
Ernani Sátiro; 26,27/04 – 1º ENCRI (DINF); 27/04 – Aniversário 
Conjunto Ebenézer. 01/05 – Dia do Jovem Congregacional; 
01/05 – Encontro de Homens da 3ª IEC/JPA; 08,15,22,29/05 – 
Mês do Lar; 10 – Culto Geração Avivamento; 11/05 – Dia das 
Mães; 21/05 – Aniversário Programa A Voz Congregacional; 
24,25/05 – Aniversário Cong. Ernani Sátiro; 25/05 – Dia da 
Missionária Congregacional; 25/05 – Sopão Rota do Sol; 
31/05 – Culto Evangelístico no bairro Colinas do Sul. 

                
             ANIVERSARIANTES DE ABRIL 

03-Josafá Porfírio, 05-Valdenise Tavares-Nil, 06-Cristiane 
Ferreira (E. Sátiro) 07- Ione Gomes, 08-Zenaide Ferreira, 08-
Mizael Meireles (Neto/Adeilda), 08-Tânia Mª (Valentina), 09-
Joseline de Aquino, 09-Warley Lamartine, 10-Mª José Costa, 
10-Yuri Medeiros (R. do Sol), 15-Ana Valéria, 15-Vera Lúcia, 
15-Romeu Nunes, 16-Mª das Graças (Gal), 16-Josenildo de 
Holanda (R. do Sol), 16- Jhenyffer Belmont (filha Gentil), 17-
Jonas David, 18-Ana Cláudia Sousa, 19-Jucyfranci Maria (E. 
Sátiro), 21-Hercília Santos (R. do Sol), 22-José Francisco, 23-
João Neto, 23-Regina Celly (Valentina), 23- Mônica 
(Valentina), 23-Sérgio Pontes (E. Sátiro), 25-Iza Mª, 25-Uziel 
Ferreira (E. Sátiro), 26-Larissa Lopes, 26-Mariana Batista 
(filha/Larissa), 26-Massius Lopes, 30-Edson Gabriel 
(filho/TEI) e 30-Diác. David Barcelos.  
                                    PARABÉNS ANIVERSARIANTES!  

ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje – Euclides/Murilo 
Ter – Antônio João; Qui – Davi 

 

 

              

“Aquele que furtava não furte mais; 
antes, trabalhe, fazendo com as próprias 
mãos o que é bom, para que tenha com 

que acudir ao necessitado” Ef 4.28. 

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 (ABR) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

20 – Pr. Jedaías; 27 – Miss. Liliane  
CULTO DEVOCIONAL 

20 – Raquel; 27 – Miss. Conceição   
MOCIDADE (SÁB) 

(RESPONSABILIDADE PASTOR WALTER) 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

21 – Iza Maria; 28 – Marlene Soares 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (21); Meireles (14,28)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

(D):  24 – Pb. Valdenor.  (P): Pr. Eudes  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

20 – Davi Silva; 27 – Pb. Enoaldo  
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

20 – Pb. Silas; 27 – Pr. Walter  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

20 – Miss. Liliane; 27 – Pb. Saul   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

20 – Dc. Gilson; 27 – Pb. Emanuel 
LEGENDA: (D) – Dirigente; (P) – Preletor 

PRELETORES PROGRAMA RADIO 
23 – Dc. Josias; 30 – Dc. Gilson 

PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 
26 – Pr. André Svendsen  

@@@@@@@ 
VEM AÍ O MÊS DO LAR: CULTOS NAS QUINTAS-FEIRAS 

DE MAIO. APROVEITE E TRAGA A SUA FAMILIA PARA 

JUNTOS CELEBRARMOS AO SENHOR.  

A VOZ CONGREGACIONAL: todas as quartas-feiras a 

nossa Igreja estar realizando no horário das 20h às 21h, 

através da Rádio Cruz das Armas FM, 109.4, 

www.cruzdasarmasfm.com.br, o programa A Voz 

Congregacional.  Prestigiem! 

 
 
  

 

 Mas eis aqui estou vivo   (Pr. Eudes Lopes) 
      No Apocalipse encontramos uma poderosa revelação do 
Cristo glorificado nos Céus. João O viu como um homem 
vestido de vestes cumpridas, cingido com um cinto de ouro, 
a cabeça com cabelos alvíssimos, os olhos como chamas de 
fogo, os pés reluzentes como latão, a voz poderosa como o 
ruído de uma cachoeira, tinha na mão direita sete estrelas, 
da sua boca saía uma espada afiada, e o rosto brilhava 
como o sol na sua força. Quando viu Jesus glorificado, João 
caiu aos Seus pés como morto, mas o Senhor pôs a Sua 
mão direita sobre ele e o levantou dizendo: “Não temas; Eu 
sou o primeiro e o último; E o que vivo e fui morto, mas eis 
aqui estou vivo para todo o sempre. Amém...” Ap 1.17,18.      
Essa visão do Cristo glorificado está cheia de simbolismo, 
que não será objeto desta reflexão. Ater-nos-emos  apenas a 
expressão: “Mas eis aqui estou vivo para todo o sempre”. 
     Comecemos por nos reportar ao evento histórico da 
morte e da ressurreição de Cristo. As Escrituras nos relatam  
que  o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário sendo 
depois  sepultado  num  sepulcro novo cedido por José de 
Arimatéia um membro do Sinédrio judaico, discípulo de 
Jesus em oculto. As Escrituras ainda nos mostram nos 
quatros Evangelhos, que ao terceiro dia, Cristo ressuscitou 
dentre os mortos, conforme profecias do Antigo Testamento 
corroboradas por Ele no seu ministério. Após a ressurreição, 
Jesus esteve com os seus discípulos quarenta dias, falando 
acerca do Reino de Deus. Em seguida, ascendeu aos Céus 
onde se assentou à destra de Deus, reassumindo a glória 
que tinha como o eterno Filho de Deus. 
     Para nós os cristãos, a ressurreição de Cristo é o 
coroamento da obra redentora que ele veio realizar neste 
mundo. Sem a ressurreição de Cristo a sua morte perderia 
todo o sentido, pois o Senhor seria um Cristo morto, vencido, 
destruído pela força da morte, comum aos homens. Mas, 
graças a Deus que Cristo ressuscitou vitorioso dentre os 
mortos e está vivo, poderoso nos Céus. Lá, a destra do Pai, 
o Senhor continua exercendo o Seu papel de Sumo 

Sacerdote, que começou com o Seu sacrifício na cruz do 
Calvário. Agora Ele vive intercedendo pela Igreja, e graças a 
essa intercessão nos mantemos de pé na presença de Deus.      
     Amados, hoje quando celebramos a ressurreição de 
Cristo, regozijemo-nos e nos alegremos, pois, o nosso 
Senhor está vivo nos céus, revestido de glória e de poder, 
controlando todas as coisas, mui especialmente aquelas que 
dizem respeito ao seu povo, a quem remiu pelo Seu sangue.                    
 

CULTO DA RESSURREIÇÃO: hoje à noite iremos celebrar 

a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Os hinos, a 

leitura bíblica e a pregação no culto enfatizarão esse 

tema. Teremos uma participação especial do Coral 

Filhos do Rei. Subamos a casa do Senhor com o coração 

agradecido por Jesus ter ressuscitado dos mortos. 

NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A PÁSCOA: a 

Páscoa era uma festividade israelita que prefigurava a 

morte do Senhor Jesus. Com o advento de Cristo, que é 

a nossa páscoa (1 Co 5.7), essa festividade teve o seu 

cumprimento profético, e caducou para nós cristãos. A 

comemoração da morte e ressurreição de Cristo é feita 

na celebração da Ceia do Senhor.  

ENCONTRO ATUALIZAÇÃO EM TEOLOGIA: na próxima 

quinta-feira teremos o encontro para revisão do módulo 

de Eclesiologia, do Curso Atualização em Teologia 

Sistemática. O estudo é para todos da Igreja. 

Aproveitem! 

ANIVERSARIO DO EBENÉZER (27/04): no próximo 

domingo, dia 27/04, estaremos celebrando ao Senhor 

pelo aniversário do Conjunto Ebenézer, de nossa Igreja. 

Iremos realizar dois cultos, um pela manhã e o outro a 

noite, onde pregarão, respectivamente, as missionárias 

Conceição e Liliane. Em ambos os cultos o Ebenézer 

fará uma apresentação especial. 

ENCONTRO DE HOMENS MINISTERIO 3IEC/JPA: no 

próximo dia 01/05 (feriado nacional), no horário das 

09h às 12h, teremos o Primeiro Encontro dos Homens 

da 3ª IEC/JPA. Nesse Encontro iremos ter momentos de 

oração, de louvor, de testemunhos e especialmente de 

exposição da Palavra de Deus. Em seguida, iremos 

almoçar juntos, cortesia da Igreja. Todos os homens 

casados e noivos (templo sede e Congregações da 

Igreja) estão sendo convidados para esse momento de 

celebração. Pregará no culto o Pastor André que serve 

ao Senhor na Comunidade Evangélica Congregacional 

Bessamar. Tema da preleção: “Homens Valorosos 

fazendo a diferença na Igreja”, baseado em Fp 2.20. 
Contaremos com a presença do Conjunto Getsêmani 

louvando ao Senhor. A cozinha está sob a 

responsabilidade da irmã Iza Maria.  

ALCANÇANDO OS FAMILIARES PARA CRISTO: não se 

esqueça de que está em curso o Projeto Alcançando os 

Familiares para Cristo, que consiste na realização de 

cultos nas residências dos membros e congregados de 

nossa Igreja. Agendem o culto com o Pastor Jedaías. Ao 

agendarem os cultos convidem os seus familiares e 

vizinhos para ouvir o Santo Evangelho. 

 
 
 

 

“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/
http://www.cruzdas/

