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BOLETIM DOMINICAL – 02/03/14 

Não terás outros deuses diante de mim 
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. 
    No primeiro mandamento do Decálogo encontramos 
uma declaração onde nos é revelada a existência de um 
único Deus verdadeiro, e que esse Deus deve ser, e 
somente ele, adorado, servido e glorificado pelas suas 
criaturas, tendo em vista ser Ele também o Criador de 
todas as coisas. 
    As Sagradas Escrituras nos revelam ainda que esse  
Deus verdadeiro é o Espirito puríssimo, autoexistente, 
onipotente, onisciente, onipresente, infinito, imutável em 
seu ser, e possuidor de outros qualificativos maravilhosos. 
    Esse Deus Uno, segundo a Escritura, é também Triúno, 
ou seja, é único em essência, mas subsiste em três 
pessoas distintas uma das outras, Pai, Filho e Espirito 
Santo, possuidoras dos mesmos atributos, tanto naturais 
(auto existência, onipotência, onisciência, onipresença, ...) 
como morais  (amor, verdade, justiça e santidade).  
    Ainda as Escrituras nos mostram que esse Deus 
revelado é um ser pessoal, tendo inteligência, vontade e 
emoções. 
   Ainda segundo a Bíblia Sagrada esse Deus é revelado 
através das obras da criação (revelação natural) e 
especialmente através das Escrituras (revelação especial). 
Na primeira classe da revelação é mostrado a sua deidade 
e o seu poder e por isso todas as criaturas, tanto de 
natureza espiritual como de natureza material, devem 
reverenciá-lo, adorá-lo e servi-lo. Através da revelação 
especial é revelado sobre esse Deus o seu ser, os seus 
atributos, o seu caráter e a sua soberana vontade.  
    Aos seres humanos é dado, de forma clara e objetiva, o 
mandamento de que o único objeto de adoração e  
           

         

devoção é o Deus verdadeiro revelado nas Escrituras. 
  Três religiões no mundo declaram-se monoteístas, que 
creem num só Deus: o Judaísmo, o Islamismo e o 
Cristianismo. As religiões que creem na existência de 
vários deuses são chamadas de politeístas.  
    Das três religiões que professam a crença num único 
Deus, só o Cristianismo é que professa a fé num Deus 
Triúno, único em essência, mas subsistindo na Trindade 
Santa: Pai, e Filho e Espírito Santo. 
       Das duas vertentes do Cristianismo no mundo 
ocidental (Evangélica e Católica Romana) só o segmento 
evangélico está livre do politeísmo, já que o Catolicismo 
quando elevou Maria a posição de deusa, que recebe 
adoração e veneração por parte dos fiéis, tornou-se 
politeísta, mesmo sem reconhecer e declarar isto. 
     Olhando para o contexto histórico do Decálogo, 
constatamos que a revelação da existência de um único 
Deus verdadeiro e o dever do homem de se curvar diante 
desse Deus em adoração, foi porque os israelitas iriam 
entrar na terra de Canaã onde habitavam sete nações 
que adoraram diversos deuses (Baal, Aserá, Dagom,  
Moloque, etc), e Deus não queria que o Seu povo se 
desviasse da crença num único Deus e se curvasse em 
adoração àqueles que não são de fato o Deus dos Céus. 
    Satanás, o fomentador das falsas religiões, quando 
tentou o Senhor Jesus na área mais sensível,  
apresentou-se a si mesmo como um deus e ofereceu a 
Cristo a sugestão de que se ele o adorasse iria 
conseguir fama e glória neste mundo. A resposta do 
Senhor baseada nas Escrituras, foi: “Então, disse-lhe 
Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor, 
teu Deus, adorarás e só a ele servirás” Mt 4.10. 
   Contextualizando o que o primeiro mandamento diz 
para a vida da Igreja, o crente deve ter cuidado para não 
colocar no seu coração nada nem ninguém que venha 
ocupar o lugar que só pertence a Deus, como por 
exemplo: a família (marido, ou mulher, ou filhos), o 
dinheiro, a profissão, a posição social, enfim as coisas 
deste mundo, pois isso provoca ciúmes em Deus e 
causa-Lhe desprazer em relação aos que procedem 
assim. “Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a 
amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, 
qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se 
inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a 
Escritura: O Espírito que em nós habita tem ciúmes?” Tg 
4.4,5.                    Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             
         CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR) 

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 MARÇO 

01-Danilo Wanderley, 01-Vitor Hugo (Valentina), 01-Marizete 
Florêncio, 03-Nathália Késsia, 03-Matheus da Silva (novo 
convertido), 04-Ederaldo José (E. Sátiro), 04-Amanda 
Saionara, 05-Karoline da Costa (R. do Sol), 05-João Pedro 
(neto Josefa Porfírio), 06-Edilene Mª de Santana (Valentina), 
07-Isa Nery, 07-Presb. José Diniz, 08-Luma Gabriele, 09-
Vanda L. Cavalcanti (E. Sátiro), 09 Darlene Monteiro, 09-
Marcos Victor, 09-Joyce Cristina (neta Fátima Rodrigues), 10-
Normandelha de Souza (R. do Sol), 10-Emanuel Felinto, 12-
Beatriz Porfírio (neta Josefa Porfírio), 13-Josilane Alves (R. 
do Sol), 13-Mariana de Jesus (Valentina), 14-Mª da Luz (E. 
Sátiro), 15-Lígia Keila, 17-Armando Diniz (R. do Sol), 17-Mª 
Amélia Barbosa (R. do Sol), 18-Dorian Kelly, 19-Tiago 
Antônio, 20-Aneilde Silvestre, 20-Miss. Liliane Líger, 20-
Presb. Silas Luiz (R.do Sol), 20-Diác. Francisco de Assis (J. 
Américo), 21- João Victor (R. do Sol), 22-Crislaine Ferreira (E. 
Sátiro), 23-Rosilene da Silva, 23-Brenda (Valentina), 27-Lúcia 
Diniz, 27-Pedro Henrique (neto de Célia), 27-Jonatas Lima 
(filho de Pr. Jedaías) e 29-Renata Araújo.  

PARABÉNS ANIVERSARIANTES!                               
 

      ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

       Qui – Antônio João  

“Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre 
todos, e por todos, e em todos.”  Ef 4.6 

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 

 

 
 
  

 

RETIRO ESPIRITUAL: estamos realizando o nosso 

Retiro Espiritual nas dependências da Igreja. Teremos 

trabalhos hoje pela manhã e à tarde. O culto pela 

manhã começará as 09h30m e se prolongará até 

11h30m, seguido de almoço. À tarde do domingo o 

culto será no horário das 15h às 17h. A mesma 

programação será na segunda-feira. A temática do 

Retiro é: “Avançando para o Alvo”, baseada em Fp 

3.14. Os preletores dos cultos serão: hoje pela manhã 

– Pr. Walter Moura; hoje à tarde – Miss. Liliane Líger; 

segunda-feira  (manhã) – Bel. Teol. Samuel Santos; 

segunda à tarde – Pr. Jedaías Rodrigues. Nos cultos 

contaremos com a participação dos Conjuntos 

Ebenézer, Getsêmani e também das Congregações 

(Valentina, Rota do Sol e Ernani Sátiro). 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 individual é 

de R$ 5,00 por dia. A programação geral do Retiro é 

de responsabilidade do Pastor Jedaías. 

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. 

CONCILIO NACIONAL DA ALIANÇA: a nossa 

Denominação estará se reunindo em Concílio 

Nacional nos dias 24 a 28 deste mês. Nesse Concílio 

acontecerá, dentre outras coisas, a eleição de nova 

diretoria nacional, a aprovação de uma Declaração de 

Fé da ALIANÇA, e da revisão do Código de Ética do 

Ministro Congregacional. O Pastor Walter Moura 

representará a nossa Igreja nesse Conclave. 

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 as parcelas 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. 

CULTO DE ORAÇÃO DA TERÇA-FEIRA: não haverá culto 

de oração na próxima terça-feira, devido ao festejo 

carnavalesco. De quarta-feira em diante a programação 

da Igreja volta a sua normalidade. 

A VOZ CONGREGACIONAL: na próxima quarta-feira, 

como de praxe, estaremos realizando a programação 

radiofônica na Cruz das Armas FM, 104.9. Você que não 

tem compromisso com o ensaio do Conjunto Ebenézer 

aproveite para ouvir o programa radiofônico de sua 

Igreja, no horário das 20h às 21h. 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER: no próximo domingo 

pela manhã teremos um culto especial em 

comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Pregará 

no culto a Miss. Tânia, irmã do Pastor Jedaías. A direção 

do trabalho é de responsabilidade do nosso 

Departamento de Auxiliadora.  

PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO RELIGIOSA: foi uma 

benção a palestra ministrada pela irmã mestranda 

Professora Virginia Macedo, da Comunidade Evangélica 

Congregacional Bessamar, realizada em nossa igreja no 

domingo passado. Agradecemos a irmã preletora e 

rogamos que Deus continue abençoando a sua vida, 

família e igreja. 

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. 

SORTEIO DINF: o Departamento Infantil está 

promovendo um sorteio de um pacote de 

eletrodomésticos (liquidificador, espremedor, 

sanduicheira). Cartela R$ 2,00. 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...” 

 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/

