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BOLETIM DOMINICAL – 17/08/14 

Os pecados de Israel  
     Deus, graciosamente, escolheu um povo em Abraão 
e deu a esse povo a grande revelação de que Ele era um 
Deus santo, puro e perfeito, e que para se conviver com 
Ele de forma harmoniosa o povo teria de viver em 
santidade de vida, e para isto deu-lhe  um código de 
ética sintetizado nos Dez Mandamentos.  
   A aliança que Deus estabeleceu com Israel no Sinai foi 
quebrada, por parte do povo, em diversas ocasiões. Por 
misericórdia divina antes da punição maior estabelecida 
por Deus em sua aliança, que seria a expulsão do Seu 
povo da terra que Ele dera a Israel, Ele graciosamente 
levantou homens e mulheres, através do ministério 
profético,  para advertir a Israel no que se refere aos 
pecados cometidos pelo povo, especialmente pelos 
seus lideres.  
   Os profetas de Israel dividem-se em profetas da 
palavra e profetas da escrita. Os profetas escritores 
foram aqueles que foram inspirados pelo Espirito Santo 
para produzir os dezessete livros que constam do 
Cânon Sagrado (Isaías a Malaquias). Esses profetas 
bem como os da palavra (Elias, Eliseu...) identificaram 
alguns pecados, que levariam Israel ao desterro bem 
como a destruição de Jerusalém e do templo do Senhor. 
  Nesse artigo iremos identificar alguns desses pecados 
e comentá-los de forma sucinta.  Comecemos com a 
idolatria. A idolatria é a adoração de outro deus que não 
é o Deus dos Céus. Esse pecado fere o primeiro e o 
segundo mandamento do Decálogo “Não terás outros 
deuses diante de mim”. “Não farás para ti imagem de 
escultura”. O povo de Deus adorou aos deuses do 
Egito, aos deuses de Canaã e aos deuses das nações 
limítrofes a Israel (amonitas, moabitas e edomitas). 
   Contextualizando esse pecado, ainda hoje muitos que 
professam a fé cristã colocam outros deuses em seus 
corações como, por exemplo, o dinheiro e o sexo.  
   Outro    pecado   recriminado   pelos  profetas  foi  a 

imoralidade sexual, as relações sexuais fora do 
matrimônio, adultério, prostituição, etc. Esse pecado 
feria o sétimo mandamento que diz “Não adulterarás”. 
O sexo é uma benção de Deus para o ser humano. Foi 
o próprio Deus quem fez o ser humano com impulsos 
sexuais, mas Ele próprio estabeleceu uma instituição, 
que é o matrimonio, onde o sexo poderia ser usado 
com critério para a alegria dos cônjuges e para 
cumprir um propósito seu, a procriação. 
     Ainda outro pecado que era praticado pelo povo de 
Deus, especialmente por aqueles que detinham o 
poder, foi a violência. Violência é tomar o que 
pertence aos outros contra a sua vontade, inclusive o 
bem maior do ser humano que é a vida. Esse pecado 
fere, dependendo do tipo de violência, a dois 
mandamentos: “Não matarás” e “Não furtarás”. Esse 
mesmo terrível pecado caracterizou a sociedade 
antediluviana, e que levou a sua destruição. A Bíblia 
diz que naquela época a terra encheu-se de violência. 
“A terra, porém, estava corrompida diante da face de 
Deus; e encheu-se a terra de violência” Gn 6.11.  
    Outro pecado combatido pelos profetas dizia 
respeito à questão cultual. O culto nas eras pré-
patriarcal e patriarcal era realizado com a edificação 
de um altar de pedras rusticas, conforme especificado 
por Deus. A partir da construção do tabernáculo e, 
posteriormente, do templo o culto deveria ser 
realizado dentro dele.  Muitos israelitas traziam 
animais cegos, aleijados, sarnentos para oferecer ao 
Senhor, isto com a conivência dos sacerdotes que 
eram os responsáveis pelo altar. Além disso, os 
profetas reclamaram de que os ofertantes não 
misturaram os seus sacrifícios com a obediência aos 
mandamentos de Deus.     
     Cultuar a Deus é uma obrigação do ser humano e 
pelo descaso dessa obrigação o homem será julgado 
e punido no Julgamento Final. O culto que deve ser 
prestado a Deus não é do jeito como o homem quer 
que seja feito. O próprio Deus estabeleceu a essência 
e a forma do culto. No que se refere à essência o culto 
deve ser oferecido a Deus com intensidade de 
coração e quanto à forma Ele deve ser feito conforme 
especificado por Deus em sua Palavra.       
                          Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

          
          CALENDÁRIO DE EVENTOS (AGO/SET) 

17/08 – Aniversário Cong. José Américo; 18/08 – Café da 
Manhã Pastores 1ª Distrital;  21/08 – Aniversário Pastorado 
(21/08 - dez anos); 24/08 – Dia da Escola Bíblica Dominical; 
30/08 – 2º Encontro de Oficiais das Igrejas da 1ª Distrital 
(Conde/PB); 30/08 – Culto Evangelístico R. do Sol; 30,31/08 – 
Aniversário Congregação Rota do Sol; 31/08 – Sopão Rota 
do Sol.  07/09 – Dia do Seminarista; 05 a 07/-9 – Congresso 
Mulheres 1ª Distrital (Conde/PB); 12 a 14/09 - Congresso 
Nacional de Homens da ALIANÇA (Alhandra/PB); 13/09 – Dia 
do Adolescente; 20,21/09 – 17º Aniversario da Igreja; 25 a 
28/09 – Aniversário da Congregação do Valentina; 27/09 – Dia 
do Ancião; 27/09 – Culto Evangelístico no Valentina;   28/09 – 
Aniversário Departamento de Homens.          

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 
01-Amanda Jéssica; 02-Gilma (Valentina); 02-Severino do 
Ramo; 03-Virgílio de Araújo (Valentina); 04-Marlene Soares; 
05-Maria Nazaré; 05-Presb. Saul dos Santos (E. Sátyro); 06-
Luciano Ferreira; 07-Anália Mendes (R. do Sol); 08-Maria 
Alice; 09-Fabiano Nóbrega Jr.; 11-Rosimayry Brito; 11-
Claudimiro Marinho (R. do Sol); 12-Antônia de Lima; 14-
Elizabete Gomes (E. Sátiro); 15-Severina Ferreira; 15-Paula 
Francinete. 16-Murilo Pedro; 17-Iasmin Marinho; 18-Vitor 
(Valentina); 20-Emira Lúcia (Valentina); 20- Otília de Araújo; 
21-Beatriz Lima; 23-Murilo de Souza; 23-Elias Amorim 
(Valentina); 23-Pr. André Rogério (Valentina); 24- Pr. Jedaias 
Rodrigues; 26-Kaio (E. Sátiro); 27- Ivan Batista; 27-Lohanna 
Clara (filha de Elma); 29-Josenildo Silva; 29-Letícia Morais 
(Valentina); 29-Matheus Henrique; 30-Joceliana da Silva 
(Valentina); 31-Ma das Neves; 31-Makoby Lopes. 

  

         
          ESCALA DIÁCONO: Hoje – Marçal/Davi;  

 Ter – Murilo; Qui – Josias; Sáb – Euclides/Gentil 

    

 

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  

 

“Porque o salário do pecado é a 

morte, mas o dom gratuito de Deus 

é a vida eterna, por Cristo Jesus 

nosso Senhor” Rm 6.23 

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


 

            

    
             ESCALA DE OBREIROS (AGOSTO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  

17 – Pr. Walter; 24 – Pr. André; 31 – Pr. Eudes  
CULTO DEVOCIONAL 

17 – Henery; 24 – Fabiano; 31 – Raquel  
MOCIDADE (SÁB) 

30 - Pr. Jedaías  
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

18 - Pr. Eudes; 25 – Miss. Liliane 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (25); Meireles (18)  
CULTO ESTUDO BÍBLICO (QUI) 

Responsabilidade - Pastor da Igreja 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

17 – Pr. André; 24 – Miss. Liliane; 31 – Pb. Enoaldo  
 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

17 – Pb. Emanuel;  24 – Pr. Jedaías; 31 – Pb. Silas  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

17 – Dc. Josias; 24 – Pb. Emanuel; 31 – Pr. Jedaías  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

17 – Miss. Liliane; 24 – Pr. Eudes; 31 – B.T. Samuel  

PRELETORES PROGRAMA RADIO 
20 – Pr. Jedaías; 27 – Miss. Liliane 
PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 

23 – Marconi Cavalcanti 
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

19/08–Davi Silva; 26/08–Pr. Jedaías. 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

 

 
 

ANIVERSÁRIO DE 17 ANOS DE FUNDAÇÃO DE NOSSA 

IGREJA: DIAS 20 e 21/09. PRELETORES: PASTORES 

MANO (IGREJA PENIEL), ALCEMIR (IGREJA 

CONGREGACIOANAL), E ANTONIO DO EGITO (IGREJA 

BATISTA MISSIONÁRIA) 

 

 

 

           REFLETINDO SOBRE A LIBERDADE CRISTÃ 
“Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas 

as coisas convêm. Todas as coisas me são 
lícitas, mas eu não me deixarei dominar por 

nenhuma delas”.  1 Co 6.12. 
     Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia 
é esse: "Tudo me é lícito, mas nem tudo me 
convêm". 
    Nesse versiculo, Paulo introduz o assunto do 
uso do corpo para glória de Deus, com uma 
afirmação contundente: não podemos confundir 
a liberdade cristã com libertinagem. 
    Nossa liberdade é Cristo, isto é, se refere ao 
livramento da escravidão do pecado para 
andarmos em novidade de vida. 
    A liberdade cristã é o poder de fazer o que é 
certo e de renunciar o que é errado. É a 
capacidade de imitar a vida de Jesus e de andar 
como ele andou. Desse modo, ser livre em Cristo 
não é fazer tudo o que eu quero, mas sim, tudo o 
que Ele quer! É trocar a prisão do pecado pelo 
jugo suave de nosso Salvador. 
    É conseguir renunciar as coisas que 
simplesmente não convêm, pois não 
acrescentam nada em nosso relacionamento 
com Ele! 
   Que permaneçamos firmes na liberdade para a 

qual Cristo nos libertou.    Marconi Cavalcanti                                  
                             ######### 
ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL 

(30,31/08): a Congregação da Rota do Sol estará 

celebrando ao Senhor nos dias acima por mais um 

ano de organização. No culto do sábado a Igreja 

Sede participará das festividades de aniversário com 

a presença de oficiais, pastores e os Conjuntos 

Getsêmani e Ebenézer.   

FREQUENCIA AOS CULTOS DA IGREJA: lembramos 

aos irmãos o dever do crente em Cristo, membro e 

congregado de nossa Igreja, de frequentarem os 

cultos que a mesma promove para a glória de Deus. 

Deixar de frequentar a um culto da Igreja, exceto por 

um motivo justo diante de Deus, caracteriza-se um 

descaso para com a presença do Senhor no meio da 

Igreja, pois Ele disse que estaria no meio de sua 

Igreja todas as vezes que ela se reunisse em seu 

nome. Por consideração ao Senhor não relaxemos no 

cumprimento de nosso dever.  

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO JOSÉ AMÉRICO: hoje 

iremos celebrar ao Senhor por mais um ano de 

organização do trabalho de nossa Igreja no José 

Américo. O tema escolhido pela direção da Congregação 

foi: “Uma Igreja MIssionária”, pregando pela manha o  

Pastor Walter Moura e a noite a Miss. Liliane, 

CAFÉ DA MANHÃ PASTORES DISTRITRAL: amanhã a 

nossa Igreja oferecerá um café da manhã aos pastores 

da 1ª Distrital da 1ª Região Administrativa da ALIANÇA, 

que estarão se reunindo para tratar de assuntos de sua 

responsabilidade.   

ANIVERSÁRIO DO PASTORADO: na próxima quinta-feira, 

dia 21 de agosto, o pastor Eudes estará oferecendo um 

culto em ações de graças ao Senhor por ocasião do 

aniversario de dez anos do seu pastorado a frente da III 

Igreja Congregacional de João Pessoa. Pregará na 

ocasião o Pastor Wilton Nobrega. Os conjuntos da Igreja 

também participarão do culto nessa celebração. 

ANIVERSÁRIO DA ALIANÇA: no próximo sábado, dia 

23/08, acontecerá uma programação especial dos 

congregacionais em João Pessoa em comemoração aos 

47 anos de fundação de nossa Denominação. Será 

instalado um palco na praça defronte da loja Esplanada 

onde teremos apresentação de conjuntos musicais, 

instrumentais e grupos de coreografia. Teremos ainda 

distribuição de folhetos evangelísticos nas ruas 

adjacentes ao palco. A noite acontecerá um grande 

culto no SESC, no centro da cidade, onde os 

congregacionais da grande João Pessoa se reunião para 

celebrar ao Senhor, pregando, na ocasião, o Pastor 

Samuel Dionísio de Veras, da Catedral Evangélica 

Congregacional de Campina Grande. Nesse culto um 

grande coral louvará ao Senhor.  

DIA DA ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL (24/08): no 

próximo domingo teremos uma programação especial 

pela manhã, aqui em nossa Igreja, um culto, 

comemorando o dia da Escola Bíblica Dominical quando 

pregará o Pastor Leonardo Félix, da 2ª IEC/JPA. O 

Ebenézer e o Getsêmani também participarão do culto. 

O tema da comemoração é: “EBD: Aprendendo a 

caminhar com Deus”, baseado em Sl 119.33. Nesse 

culto o pastor Walter Moura fará uma breve exposição 

sobre a Escola Bíblica Dominical 

ENCONTRO DE OFICIAIS DA 1ª DISTRITAL (30/08/14): o 

encontro em apreço terá a sua realização no 

Acampamento Canaã, da 1ª IEC/JPA, no Conde/PB. A 

taxa por cada oficial é de R$ 30,00 (almoço e lazer 

incluídos). Os oficiais da Igreja procurem Evandro. 

 

“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/

