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BOLETIM DOMINICAL – 23/02/14 

Os Dez Mandamentos 
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. 
    Pretendemos pela graça divina comentar de forma 
sucinta os dez mandamentos da Lei de Deus, um por um, 
em cada domingo no boletim de nossa igreja, 
mandamentos esses dados por Deus para nortear a vida 
do seu povo, no inicio a vida de Israel, e depois do povo da 
Nova Aliança, a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. 
   O Deus revelado pelas Sagradas Escrituras é um Deus 
pessoal tendo, portanto, três características comuns a uma 
personalidade: inteligência, vontade e emoções. Além 
disso, as Escrituras nos revelam que esse Deus tem 
atributos (características próprias e distintivas do seu ser) 
que conhecemos como atributos naturais (onipotência, 
onisciência, onipresença, Infinitude, espiritualidade, etc), e 
atributos morais (santidade, justiça, amor e verdade). 
   Os Dez Mandamentos estão alicerçados nos Atributos 
Morais de Deus. Eles foram entregues para obediência do 
seu povo nas duas dispensações (antiga e nova aliança). 
  Os quatro primeiros mandamentos contemplam o 
relacionamento do homem com Deus e os seis restantes 
contemplam o relacionamento do homem com o seu 
semelhante, que foram condensados pelo Senhor Jesus 
em dois mandamentos:  Amarás ao Senhor teu Deus de 
todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo.  
   Os Dez Mandamentos foram entregues pelo próprio  
Deus a Moisés no Monte Sinais onde o povo de Israel se 
encontrava após a saída do Egito. Foram gravados em 
duas tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus.  
    Quando Moisés desceu do Monte Sinai, depois de Deus 
lhe ter entregado os Dez Mandamentos  ficou indignado 
com a idolatria dos israelitas que em sua ausência      

         
    

fizera um bezerro de ouro e lhe prestava culto, devido a 
demorada ausência de Moisés que passara quarenta 
dias no cume do monte recebendo a revelação de Deus. 
Moisés, indignado com o desvio do povo, arrojou as 
duas tábuas da Lei no chão quebrando-as, o que fez com 
que Deus mandasse que ele lavrasse duas novas  tábuas 
e subisse novamente ao Sinai e lá Deus  escreveu de 
novo nas tábuas essa Lei tão preciosa. 
   Os Dez Mandamentos é a condensação da Lei Moral 
entregue por Deus ao povo de Israel no Sinai, pois no 
Sinai Deus deu a Israel a Lei divina que abrange três 
áreas: Moral, Cerimonial e Civil. Essas Leis estão 
espalhadas nos livros de Êxodo, Levítico, Números e 
Deuteronômio. A Lei Moral foi dada para nortear o 
relacionamento do homem com Deus e com o seu 
próximo; A Lei cerimonial foi dada para nortear o culto 
judaico no santuário do Senhor, e a Lei civil para nortear 
o viver do povo de Israel na terra da promessa. 
   Os Dez Mandamentos estão registrados nos livros de 
Êxodo (20.1-17) e Deuteronômio (5.6-21). 
    Alguns objetam que os Dez Mandamentos caducaram 
com o estabelecimento da Nova Aliança, onde a lei de 
Cristo impera. Ledo engano! Se olharmos atentamente 
para o Novo Testamento haveremos de observar que 
todos os mandamentos, tais como são, exceto a questão 
da guarda do dia do sábado, foram ratificados por nosso 
Senhor Jesus Cristo ou pelos seus apóstolos. Em 
relação ao sábado é importante saber que o Novo 
Testamento não o revoga. Absolutamente não! O que o 
Salvador fez foi mostrar o verdadeiro principio do 
mandamento que é o de se reservar, no tempo semanal 
que Deus nos deu, um dia para descanso e adoração. A 
Igreja no início de sua existência costumava  se reunir 
no primeiro dia da semana, o dia seguinte ao sábado, 
para cultuar a Deus e celebrar a ressurreição de Jesus. 
No devido tempo explicaremos melhor a questão. 
   É conveniente esclarecer que os Dez Mandamentos 
não foram dados só para observância do povo de Deus 
(Israel no passado e a Igreja no presente), mas para 
todos os seres humanos, que são feitos a imagem e 
semelhança de Deus. O ser humano  tem uma obrigação 
moral para com Deus, e será cobrado a esse homem no 
dia do juízo final essa responsabilidade, quando irão 
comparecer diante do Senhor para dá conta de sua vida, 
e um dos parâmetros  usado no Juízo Final será o 
Decálogo.                     Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             
         CALENDÁRIO DE EVENTOS (FEV/MAR) 

23/02 – Palestra sobre Educação Religiosa; 01/03 – 
Encontro de Mulheres Evang. Congregacional CGE. 01 
a 04/03 – Retiro Espiritual; 09/03 – Dia Internacional da 
Mulher (08); 15,16/03 – Aniversário Núcleo de Senhoras 
Cong. Ernani Sátiro; 16/03 – Domingo Missionário; 21 a 
23/03 – ENCRI (Valentina); 22/03 – Lual Getsêmani; 24 a 
28/03 – Concilio Nacional ALIANÇA; 29/03 – Aniversário 
Geração Avivamento; 29/03 – Intercâmbio Distrital de 
Jovens; 29/03 – Avanço Missionário José Américo; 
29/03 – Casamento Esdras; 30/03 – Sopão Rota do Sol.. 
               ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 

01-Bianca Paredes (Valentina), 02-André Fragoso, 03-
Pedro Henrique (filho de Danilo), 04-Presb. Genison 
Gomes, 06-Elma Araújo, 07-Tatiane Cristine (Valentina), 
09-Henery Lopes, 10-Israel Fernandes, 11-Raiany 
Cynthya (Valentina), 13-Mª do Socorro, 16- Auzeni da 
Silva, 18-Valdilene Albuquerque (Valentina), 18-Camila 
Yasmin (Valentina), 19-Mário Lopes, 20-Albertina 
Claudina, 21-Rebeca Brito, 21-Eva Leite (Valentina), 22- 
José Bruno, 22-Elza Helena, 24-Danilo José, 24-Dara 
Karolynne, 25-Gerlane Lima, 25-Edmilson Marinho (R. 
do Sol), 27-Adriana Meireles, 27-Waldemar Fábio.  

PARABÉNS ANIVERSARIANTES! 
                                 

 

 
 

        ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje– Marçal/Euclides;  
Ter – Davi; Qui – Josias 

PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO CRISTÃ.  
23/02.  PROFª. VIRGÍNIA MACEDO 

“Então, vos anunciou ele o seu concerto, 
que vos prescreveu, os dez mandamentos, 
e os escreveu em duas tábuas de pedra” 

Dt 4.13. 

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 (MAR) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

09 – Pr. Eudes; 16 – Pr. Ednaldo Marques;  
23 – Pr. André; 30 – Pr. Walter  

CULTO DEVOCIONAL 

09 – Miss. Fcª Angelita;  
23 – André Fragoso; 30 – Dc. José Gentil  

MOCIDADE (SÁB) 

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

10 – Iza Maria; 17 – Marlene;  
24 – Pr. Jedaías; 31 – Miss. Liliane 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (10,24); Meireles (17,31)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

06 – Dc. Meireles; 20 Dc. Bosco;  

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

09 – Pr. Jedaías; 16 – Pr. Walter; 
23 – Miss. Liliane; 30 – Pb. Enoaldo  

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

09 – Pr. André; 16 – Pb. Emanuel;  

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

09 – Miss. Liliane; 16 – Davi Silva;  
23 – Dc. Josias; 30 – Miss. Liliane  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

09 – B.T. Samuel; 16 – Dc. Gilson;  
23 – Pb. Emanuel; 30 – Pr. André  

LEGENDA: (D) – Dirigente; (P) – Preletor 
 

PRELETORES PROGRAMA RADIO 
05 – Pr. Jedaías; 12 – Miss. Liliane;  
19 – B.T. Samuel; 26 – Davi Silva 

 

 
 
  

 

VITÓRIA EM VESTIBULAR: a jovem Kathlyn Monteiro, 

filha de Samuel Monteiro, ambos de nossa Igreja, foi 

aprovada no recente concurso Vestibular promovido 

pelo UFPB, no curso de Pedagogia. Parabenizamos 

Kathlyn e desejamos que Deus a abençoe 

grandemente em seus estudos universitários. 

CONCLUSÃO INSTALAÇÃO JANELAS DE VIDRO: pela 

graça divina concluímos o projeto de climatização da 

Igreja com a instalação das janelas de vidro blindex. 

Como fora informado anteriormente, as janelas já 

foram pagas, graças a Deus. Agradecemos a Deus 

pelas provisões que Ele fez para esse projeto tivesse a 

sua execução. Agradecemos ainda ao Presbítero 

Evandro José que coordenou todo o projeto de 

climatização de nossa Igreja.  

PROJETO CLIMATIZAÇÃO DA IGREJA: Lembramos aos 

irmãos que continuamos pagando as parcelas das 

três máquinas de 64.000 BTU`s e uma de 12.000 

BTU`s.  Os irmãos que assumiram o compromisso de 

contribuir durante dez meses com R$ 50,00 não se 

esqueçam de que a compra foi feita no cartão de 

credito do Presb. Evandro José e precisam ser pagas 

até o  vencimento. Contamos com a colaboração de 

todos. Se algum irmão não se comprometeu com o 

projeto de dez parcelas de R$ 50,00 por mês e quer 

ajudar procure o Presb. Evandro e dê a sua oferta. 

DOMINGO MISSIONÁRIO: no domingo 16/03 teremos 

duas reuniões especiais cujo enfoque é a obra 

missionária. Pela manhã teremos um momento de 

intercessão pela obra missionária, relatórios e a 

pregação da Palavra de Deus que será feita pelo Bel. 

Teol. Samuel Santos. A noite pregará o Pr. Ednaldo 

Marques. Em ambos os cultos contaremos com a 

participação dos Conjuntos Ebenézer e Getsêmani. 

RETIRO ESPIRITUAL: iremos realizar o nosso Retiro 

Espiritual nas dependências da Igreja no domingo e 

na segunda-feira, com cultos pela manhã e à tarde. A 

temática do Retiro é: “Avançando para o Alvo”, 

baseada em Fp 3.14. Os preletores dos cultos serão 

pastores e obreiros da Igreja. Nos cultos contaremos 

com a participação dos Conjuntos Ebenézer e 

Getsêmani. Teremos almoço no domingo e na 

segunda-feira. Os irmãos interessados em almoçar 

nos dias do Retiro deem o nome ao Pastor Jedaías. A 

taxa do almoço é de R$ 5,00 por dia. O Pastor Jedaías 

se encarregará da programação geral do Retiro. 

RETIRO ESPIRITUAL 02 e 03/03. PARTICIPE! 

ALMOÇO NA IGREJA DOMINGO E SEGUNDA 

 

PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO RELIGIOSA: hoje pela 

manhã teremos uma palestra intitulada “Educação 

Religiosa como instrumento de Crescimento da Igreja”. 

A palestrante será a irmã mestranda Virginia Macedo, 

da Comunidade Evangélica Bessamar. Essa palestra 

visa nos fornecer subsídios para que aproveitemos o 

ministério da Palavra da melhor forma possível.    

CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM TEOLOGICA:  já foi 

encaminhado via NET na semana passada o material 

correspondente ao próximo módulo do curso em apreço 

(Pneumatologia). O encontro para revisão do material 

será no dia 20/03/14. Aos outros irmãos que estiverem 

interessados no curso em questão, informamos que no 

site de nossa Igreja WWW.3iec.com.br encontram-se as 

apostilhas dos módulos já vistos. Aproveite a 

oportunidade que Deus lhe está dando de você aprender 

a doutrina cristã, de forma seriada. 

PROJETO ALCANÇANDO OS FAMILIARES PARA CRISTO: 

está em curso o Projeto Alcançando os Familiares para 

Cristo.  Esse projeto tem fundamento bíblico em At 

10.24,33. “... E Cornélio os estava esperando, tendo já 

convidado os seus parentes e amigos mais íntimos...  

para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado”,  e visa 

alcançar os familiares dos irmãos da Igreja para Cristo, 

e consiste na realização de cultos nas residências. 

Agendem o culto com o Pastor Jedaías. Os irmãos que 

agendarem os cultos devem convidar os seus familiares 

e vizinhos para ouvir o Santo Evangelho. 

ASSEMBLEIA DE MEMBROS: na assembleia da Igreja 

realizada na quinta-feira passada tivemos, dentre outras 

coisas, a recepção como membros, por jurisdição, dos 

irmãos Alef David Nunes da Silva e Ana Carolina Tito 

Cavalcante. Damos as boas vindas a esses amados que 

estão servindo ao Senhor na Congregação da Rota do 

Sol.  

SORTEIO DINF: o Departamento Infantil está 

promovendo um sorteio de um pacote de 

eletrodomésticos (liquidificador, espremedor, 

sanduicheira). Cartela R$ 3,00. Procurem as diretoras 

do Departamento Infantil da Igreja e participem. 

CULTOS DE ORAÇÃO E DE ESTUDO BIBLICO: não percam 

nenhum dos cultos da Igreja especialmente esses dois, 

quando nos reunimos para buscar a presença de Deus e 

estudar a Sua santa Palavra.  Lembre-se de que você 

precisa manter a sua vida espiritual sadia e orar e 

estudar a Bíblia são requisitos essenciais para isso.  

PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 
15 – Dc. Josias; 22 – Pr. Eudes; 29 – Pr. Jedaías 

 
 
 

 

“Prega a Palavra, insta, quer 

seja oportuno, quer não...” 
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   A VOZ CONGREGACIONAL  

RÁDIO CRUZ DAS ARMAS FM 104.9 

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h                

www.cruzdasarmasfm.com.br 
 

 

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

