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BOLETIM DOMINICAL – 04/05/14 
Não Cobiçarás  

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 último mandamento do Decálogo trata da proibição à 
cobiça. “Não cobiçarás a casa do teu próximo; não 
cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem 
a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa 
alguma do teu próximo” Ex 20.17.  
    O verbo cobiçar, segundo o dicionário de língua 
portuguesa de Aurélio, significa: “ter cobiça de; apetecer 
muito. Desejar (o que é de outrem)”. Então, cobiça é um  
desejo veemente de  possuir aquilo que é de outra pessoa.   
   Vemos na história bíblica alguns episódios em que a 
cobiça levou indivíduos a pecarem contra Deus. O primeiro 
caso foi o desejo de Eva de comer do fruto da árvore do 
conhecimento do bem e do mal. Satanás espertamente 
instigou esse sentimento no coração daquela mulher 
quando  disse que aquele fruto, caso fosse comido por ela, 
a faria ser semelhante a Deus. “Então, a serpente disse à 
mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que, 
no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, 
e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal” Gn 3.4,5. Eva 
impressionada com a malfadada explicação do texto feita 
pelo Diabo deixou-se dominar pela cobiça e o resultado foi 
comer do fruto proibido, levando a seu marido a comer 
também, e as consequências  todos  nós sabemos. “E, 
vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e 
agradável aos olhos, e árvore desejável para dar 
entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também 
a seu marido, e ele comeu com ela” Gn 3.6. 
    Outro caso registrado na Bíblia em que a cobiça levou a 
um dos soldados de Israel, na época da conquista da terra 
da Promessa, cometer pecado contra Deus, que trouxe 
para ele, sua família, e para o povo de Deus resultados    

funestos.  Acã movido pela cobiça, segundo o seu 
próprio testemunho, se apropriou do anátema e o 
escondeu em sua tenda. “E respondeu Acã a Josué e 
disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de 
Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos 
uma boa capa babilônica, e duzentos siclos de prata e, 
uma cunha de ouro do peso de cinquenta siclos, cobicei-
os e tomei-os; e eis que estão escondidos na terra, no 
meio da minha tenda, e a prata, debaixo dela” Js 7.20,21. 
     Outro episódio que mostra bem o perigo da cobiça foi 
o protagonizado por Absalão, filho de Davi, que usurpou 
o trono pertencente ao seu pai, obrigando ao rei a fugir 
de Jerusalém para escapar com vida. (Veja essa história 
em 2 Samuel capítulos 15, 16, 17 e 18). O resultado 
desse pecado levou Absalão à morte prematura. 
     Ainda outro episódio foi o de Adonias outro filho de 
Davi que, mesmo sabendo que Salomão seria o herdeiro 
no trono de Israel, pôs os olhos grandes no trono que 
não lhe pertencia. “Então, Adonias, filho de Hagite, se 
levantou, dizendo: Eu reinarei. E preparou carros, e 
cavaleiros, e cinquenta homens que corressem adiante 
dele” 1 Rs 1.5. O resultado dessa cobiça também foi a 
sua morte prematura, como juízo de Deus (1 Rs 2.23-25). 
    No meio da Igreja Primitiva houve um caso de cobiça 
manifestado por um novo convertido que, vendo que 
pela imposição de mãos dos apóstolos os crentes 
recebiam o poder do Espirito Santo, quis possuir essa 
capacidade, oferecendo  dinheiro. “E Simão, vendo que 
pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o 
Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me 
também a mim esse poder, para que aquele sobre quem 
eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe 
Pedro: O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois 
cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu 
não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu 
coração não é reto diante de Deus” At 8.18-21. 
    Alguém já disse, e é verdade, que a cobiça é irmã 
gêmea da inveja. A pessoa cobiça porque tem inveja do 
que os outros têm.        
    Paulo recomenda aos crentes que não se deem a 
cobiça do que quer que seja, inclusive daquilo que não é 
material como, por exemplo, o ávido desejo de ser 
reconhecido por parte do povo de Deus (vanglórias). 
“Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos 
uns aos outros, invejando-nos uns aos outros” Gl 5.26. 
                             Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAI/JUN) 
08,15,22,29/05 – Mês do Lar; 10 – Culto Geração Avivamento; 
11/05 – Dia das Mães; 17/05 - Avanço Missionário no Ernani 
Sátiro; 17,18/05 – Aniversário Cong. Ernani Sátiro; 21/05 – 
Aniversário Programa A Voz Congregacional; 25/05 – Dia da 
Missionária Congregacional; 25/05 – Sopão Rota do Sol; 
31/05 – Culto Evangelístico no bairro Colinas do Sul. 07/06 – 
Simpósio de Educação Religiosa; 08/06 – Dia dos Oficiais; 
14/06 – 2º Encontro Mães Intercessoras; 14/06 – Jantar dos 
Namorados; 15/06 – Domingo Missionário; 19/06 – Manhã de 
Jejum e Oração; 22/06 – Sopão Rota do Sol; 28/06 – Avanço 
Missionário Colinas Sul; 29/06 – Dia da Beneficência.                
                
               ANIVERSARIANTES DE MAIO 
01-Edileusa Gomes, 01-Diác. Antônio João, 01-Daniel Júnior 
e Mª Eduarda (E. Sátiro), 01-Inácia Santos (R. do Sol), 02-
Marconi Cavalcante, 03-Inácia Santos (R. do Sol), 05- Presb. 
Adelson Alexandre, 06-Gustavo Sousa (filho/Diác. Gilson), 
07-Denílson Pereira (R. do Sol), 08-Weslanya Kelly (R. do 
Sol), 08-Carmelita Tereza, 09-Mª do Socorro Cavalcante (R. 
do Sol), 09-Paulo Sérgio Brasil, 09-Ariane de Santana 
(Valentina), 09- Miriam Joaquim, 11-Diác. Joaquim de 
Meireles, 11-Lucas Silva (Valentina), 12-Kauane Ribeiro (E. 
Sátiro), 13-Celizia Ferrer, 14-Josefa Mª (Valentina), 16-
Anderson (Valentina), 18-Jean Carlos (Valentina), 18-Rebeca 
(Valentina), 19-Pr. Hugo Wagner (Ingá), 19- Flores Arruda, 21-
Mª Luiza (filha/Wirlline), 24-Daniely Bezerra (E. Sátiro), 25-Mª 
da Penha Martins (J. Américo), 25-Júlia Mendonça 
(Valentina), 27-Og Ludwing, 27-Ingrid Victória (E. Sátiro), 28-
Nayra França, 28-Diác. Demétryo Albuquerque ( J. Américo),  
28-Max Williams, 28-Severino (Valentina), 29-Margarida Mª (J. 
Américo) e 31-Graça Alcântara.   
 

 
 

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  

“Não cobiçarás a casa do teu próximo; não 
cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o 
seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, 
nem o seu jumento, nem coisa alguma do 

teu próximo” Ex 20.17.  



 
            

   ESCALA DE OBREIROS (MAIO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

04 – Pr. Eudes; 11- Pr. André;  
18 – Pr. Walter; 25 – Pr. Eudes  

CULTO DEVOCIONAL 
04 – Prof. Isabel; 11 – Marlene Soares;  

18 – André Fragoso; 25 – Bruno    
MOCIDADE (SÁB) 

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

05 – Iza Maria; 12 – Miss. Francisca Angelita;  
19 – Pr. Jedaías; 26 – Marlene Soares 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Bosco (05,19); Meireles (12,26)  

MÊS DO LAR 
(08,15,22,29) – Responsabilidade DAUC 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
04 – Pr. Jedaías; 11- Pr. Walter;  

18 – Miss. Liliane; 25 – Pb. Enoaldo  
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

04 – Pr. Walter; 11- Pr. Jedaías;  
18 – Pb. Emanuel;  25 – Pb. Silas  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
04 – Dc. Gilson; 11- Dc. Josias;  
18 – Pr. Jedaías;  25 – Pb. Saul  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
04 – B.T. Samuel; 11- Pb. Carlos Alberto;  

18 – Dc. Gilson;  25 – Pr. Jedaías  
PRELETORES PROGRAMA RADIO 

07 – Davi Silva; 14 – Miss. Liliane;  
21 – Dc. Josias; 28 – Pr. Jedaías 

PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 
10 – Dc. Josias; 24 – Davi Silva 

 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA  

 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite, em culto solene, 
iremos celebrar a Ceia do Senhor. Lembramos aos 
irmãos que a Ceia do Senhor é o grande memorial da 
morte redentora do Senhor Jesus. Ela foi instituída 
pelo próprio Jesus na noite em que foi traído, após 
celebrar a Páscoa judaica. Jesus usou o pão e o vinho 
para representar o seu corpo e o seu sangue, 
respectivamente. Disse Ele que comêssemos o pão e 
bebêssemos do vinho em memória dele. “Fazei isto 
em memória de mim”. Portanto, subamos com alegria 
a Casa do Senhor para essa grande celebração. 
SEMANA DE ORAÇÃO (05 a 09): dirigentes: Seg – Irmã 
Adeilda; Ter – Pastor da Igreja; Qua – Adriana 
Meireles; Sex – Diác. Antônio João. Na segunda-feira o 
horário do culto será 15h às 17h. Nos demais dias 
19h39m às 21h. Venha orar a Deus em seu favor, em 
favor de sua família, Igreja e o povo de Deus em geral. 
MÊS DO LAR: nas quintas-feiras de maio, a partir do 
dia 08 teremos reuniões especiais cujo enfoque será o 
lar. Os cultos serão realizados no horário 
convencionado da quinta-feira (19h30m às 21h). A 
programação e a direção dos cultos são de 
responsabilidade do Departamento de Auxiliadoras de 
nossa Igreja. Prestigiem! 
PRIMEIRO ANIVERSÁRIO GERAÇÃO AVIVAMENTO: no 
próximo sábado teremos a celebração do primeiro 
aniversário do projeto da Igreja intitulado Geração 
Avivamento.  Pregará nesse culto o Pastor Mano da 
Igreja Peniel, de João Pessoa. Participem! 
DIA DAS MÃES: no próximo domingo iremos 
comemorar o Dia das Mães. Teremos pela manhã um 
breve culto (08h30m as 09h30m) seguido de um café 
da manhã oferecido pelos pais de nossa Igreja. 
ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO: nos 
dias 17 e 18/06 iremos celebrar ao Senhor por mais 
um aniversário da Congregação do Ernani Sátiro. No 
sábado haverá um avanço missionário nas ruas 
adjacentes ao templo e a noite o Conjunto Ebenézer 
se apresentará louvando e bendizendo ao Senhor. 
Ainda no sábado teremos um ônibus para levar um 
segmento da Igreja para prestigiar aquele trabalho. 
ANIVERSÁRIO PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL: 
na quarta-feira dia 21/05, iremos celebrar ao Senhor 
no próprio estúdio da Cruz das Armas FM o segundo 
aniversário do programa. Já combinamos com o dono 
da programação do horário seguinte para duplicarmos 
o tempo da programação do aniversário. Estará 
conosco participando ao vivo o Conjunto Getsêmani. 

 

TRABALHO NA CASA DE ACOLHIDA: no próximo sábado 
teremos o culto na Casa de Acolhida no bairro dos 
Estados, na Av. Pará, 555. Convidamos aos irmãos da 
Igreja a se fazerem presentes nesse culto. A Casa de 
Acolhida, que é um projeto da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa, é um órgão que presta assistência ao 
pessoal de rua.  De quinze em quinze dia a nossa Igreja 
estar realizando culto naquela Casa. De dois em dois 
meses a nossa Igreja entrega aquela Casa quarenta kits 
contendo cada um uma escova de dente, pasta de 
dente, sabonete e uma barra pequena de sabão. Ore e 
contribua com essa obra.  
CONFECÇÃO DE CESTA PRODUTOS HIGIENE PESSOAL: 
lembramos aos irmãos que estamos entregando a Casa 
de Acolhida de dois em dois meses uma cesta contendo 
quarenta kits contendo escova de dente, pasta de 
dentes, sabonete e uma barra de sabão pequena. Está 
chegando o dia de entregarmos essa cesta aquela Casa, 
e para isso contamos com a colaboração dos irmãos 
ofertando os itens citados no kit. Se porventura houve 
dificuldade de comprar algum desse material entregue 
a Bruno R$ 10,00 para que a Secretaria de Missões 
faça a aquisição nos supermercados. Esse tipo de 
trabalho redunda em muitas graças a Deus pela 
assistência da III IEC/JPA 
CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE ROUPAS (Casa de 
Acolhida e Projeto Cristolândia): Tendo em vista a 
proximidade do inverno, a Secretaria de Missões (SEMI) 
informa aos irmãos que durante o mês de maio estará 
recebendo doações de roupas em geral, cobertores e 
agasalhos (de preferência já lavados) para distribuição 
na Casa de Acolhida, bem como no Projeto Cristolândia, 
do qual o Pr. André faz parte. Aqueles que se interessar, 
favor procurar os irmãos Bruno ou Stefanie ou o Pr. 
Jedaías para fazer a sua doação. "Ao Senhor empresta o 
que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu 
benefício". Pv 19.17.  
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. 
CULTOS DO MEIO DA SEMANA: não se esqueçam de que 
estamos realizando cultos nas segundas à tarde, nas 
terças e quintas-feiras a noite. Nos dois primeiros a 
ênfase é na oração e no outro o estudo da Bíblia. 
 

 

“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 
 


