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BOLETIM DOMINICAL – 09/03/14 

Não farás para ti imagem de escultura 
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. 
    As Sagradas Escrituras nos revelam que Deus ao criar o 
homem imprimiu em sua alma um sentimento de 
dependência dele, isto quer dizer que o ser humano só 
encontra plena satisfação em Deus, que o criou a Sua 
imagem e semelhança. Agostinho de Hipona, um dos pais 
da Igreja, expressou esse sentimento, que é comum aos 
homens: “Quão tarde te amei ó antiga e sempre nova 
formosura, quão tarde te amei! Fizeste-nos para Ti e 
inquieto está o nosso coração até que em Ti descanse”. 
   Por causa do pecado, que afastou o homem de Deus e o 
mergulhou em trevas espirituais, esse homem com sede 
de Deus, mas sem ter uma revelação especial que falasse 
de Deus mostrando como de fato Ele o é (isto seria feito de 
forma progressiva através das Escrituras), apesar da 
revelação através das obras da criação revelar Deus até 
certo ponto, levou-o a confundir Deus com as coisas 
criadas (sol, lua, estrela, animais, homens, aves, peixes, 
etc), e para que esse aspecto religioso se expressasse de 
forma concreta, o homem começou a fazer representação 
física (imagens de esculturas) dessas coisas, venerando-
as, adorando-as e servindo-as. As culturas mais antigas 
mostram essa tendência natural do homem de adorar a 
criatura no lugar do Criador (Veja Romanos 1.18-32). 
   Um ídolo ou uma imagem de escultura é, segundo o 
dicionário de Aurélio, uma “Estátua, ou simples objeto 
cultuado como deus ou deusa; Objeto que se julga habitar 
um espirito, e por isso venerado; Pessoa a quem se tributa 
respeito ou afeto excessivo”. 
   O segundo mandamento proíbe terminantemente que o 
homem faça para si imagem de escultura de qualquer 
 
  

coisa existente nos céus, inclusive aquelas que possam 
representar as pessoas da Santíssima Trindade e os 
anjos,  na terra, e nas águas, e que se encurve diante 
delas e as sirva. “Não farás para ti imagem de escultura, 
nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, 
nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 
Não te encurvarás a elas nem as servirás; porque eu, o 
Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso...” Ex 20.4,5. 
    No Salmo 115 encontramos um arrazoamento e um 
libelo contra quem faz e contra quem se dobra diante de 
uma imagem de escultura: “Os ídolos deles são prata e 
ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não 
falam; têm olhos, mas não veem; têm ouvidos, mas não 
ouvem; nariz tem, mas não cheiram. Têm mãos, mas não 
apalpam; têm pés, mas não andam; nem som algum sai 
da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que 
os fazem e todos os que neles confiam” Sl 115.4-8. Esse 
libelo é repetido pelo salmista no Salmo 135.15-18. 
   Quem faz uma estátua com fins religiosos está sob 
juízo divino, bem como aqueles que se dobram diante 
dela, e confia nela e a serve, isto é o que é dito nos dois 
Salmos citados. “Tornem-se semelhantes a eles os que 
os fazem, e os que neles confiam” Sl 115.8 (Sl 135.18). 
   No contexto histórico do Decálogo, o mandamento foi 
dado para limpar os israelitas que saíram do Egito, 
impregnados por uma cultura politeísta, e que iria 
possuir a terra da promessa onde habitavam sete 
nações idólatras, sendo, no caso, o povo de Deus usado 
como instrumento para punir aqueles povos. 
  Apesar da força desse mandamento, o povo de Deus do 
passado falhou terrivelmente nessa área, ocasionando 
os cativeiros impostos tanto pelos assírios como pelos 
babilônicos. O povo de Israel só foi curado da idolatria 
depois de duras penas impostas pelos cativeiros. 
    No Novo Testamento encontramos o apóstolo Paulo 
dizendo que quem adora a ídolos, adora a demônios. 
“Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o 
sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as 
coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos 
demônios e não a Deus. E não quero que sejais 
participantes com os demônios” 1 Co 10.19,20. 
   Quanto ao ritual religioso da Igreja Católica Romana no 
qual o Deus dos cristãos, os anjos e os santos do 
passado são representados por estátuas, o mesmo se 
enquadra na proibição do segundo mandamento e, 
portanto, está sob juízo divino.   Pr. Eudes Lopes 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             
         CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR) 

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 DE DIÁCONOS 

Hoje à noite – Dc. Gilson/ Dc. Euclides;  
Ter – Dc. Davi; Qui – Dc. Antônio João  

“Não farás para ti imagem de escultura... 
não te encurvarás a elas nem as 

servirás;...” Ex 20.4,5 

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) 

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 – Pb. Silas; 30 – Pr. Jedaías  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

09 – Pb. Saul; 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 
12 – Miss. Liliane;  

19 – B.T. Samuel; 26 – Davi Silva 
 

 
 
  

 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER: hoje 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. 

DOMINGO MISSIONÁRIO: no próximo domingo 

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: louvamos a Deus pelo nosso 

Retiro Espiritual realizado nos dias 02 e 03/03 nas 

dependências de nossa Igreja. O evento foi em tudo 

abençoado por Deus. Tivemos ótimas preleções 

bíblicas ministradas, segundo a bondade de Deus, 

pelos irmãos Pr. Walter, Dc. Josias, B.T. Samuel e 

Miss. Liliane. Os irmãos que participaram do louvor 

foram usados por Deus, foram bênçãos em todos os 

cultos. Vai aqui registrada uma palavra especial de 

gratidão a Deus por todas as provisões feitas para o 

Retiro. Também agradecemos de coração aos irmãos 

que trabalharam na cozinha fazendo dois deliciosos 

almoços. Agradecemos ainda ao Pastor Jedaías 

Rodrigues que coordenou o Retiro como um todo. 

Queira o bondoso Deus a todos retribuir segundo as 

riquezas de sua graça.   

TIAGO E PEDRO HENRIQUE CIRURGIADOS: o jovem 

Tiago e a criança Pedro Henrique (filho de Danilo), 

filho e neto do irmão Djanilson Rocha foram 

cirurgiados, respectivamente, nos dias 27 e 28/02, 

ambos passam bem pela graça divina e estão 

convalescendo na casa de Djanilson. Oremos por eles. 

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. 

SEMANA DE ORAÇÃO (10 a 14/03): de amanhã até 

sexta-feira teremos a nossa abençoada e abençoadora 

Semana de Oração. Lembramos aos irmãos que o culto 

de oração da segunda-feira será realizado à tarde, no 

horário das 15h às 17h. Nos demais dias o horário é de 

19h30m às 21h. Os dirigentes dos cultos da Semana de 

Oração serão: Seg – Irmã Adeilda; Ter – Pastor da 

Igreja; Qua – Adriana Meireles; Qui – Pr. Jedaías; Sex – 

Diác. Antônio João. “Orai sem cessar”. 

CULTO NA CASA DE ACOLHIDA: no próximo sábado 

iremos realizar o culto na Casa de Acolhida, no Bairro 

dos Estados, Av. Pará, 555. O culto será realizado no 

horário das 15h às 16h. Pregará na ocasião o Dc. Josias. 

Queremos contar com a presença dos irmãos que 

tocam violão e teclado para nos ajudar nessa obra. 

Procurem o Pastor Jedaías e participem. 

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 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/

