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Uma panorâmica sobre Gênesis 
      O primeiro livro da Bíblia Sagrada chama-se Gênesis, 
que significa origem, começo.  O titulo é bem apropriado 
ao assunto básico desenvolvido pela primeira parte do 
livro, pois nele encontramos as origens dos céus, da terra, 
do ser humano, do pecado, etc. 
     A autoria do livro é atribuída a Moisés, o grande líder 
levantado por Deus para libertar Israel do cativeiro egípcio. 
Tudo indica que Moisés o escreveu quando estava com o 
povo de Deus no deserto após a saída do Egito. 
    Os personagens humanos mais salientes desse livro 
são Adão e Eva, Caim e Abel, Enoque, Noé, Abraão, 
Melquisedeque,  Ló, Isaque, Esaú, Jacó e José.  Também 
são mencionados os nomes de famosas mulheres: Eva, 
Sara, Rebeca, Lia, Raquel e Diná. 
   O livro de Gênesis divide-se em duas partes chamadas 
de Era Pré Patriarcal (1 a 11) e era Patriarcal (12 a 50). Na 
primeira parte encontramos o relato da criação, 
especialmente da criação do ser humano que foi feito a 
imagem e semelhança de Deus. Depois o livro trata da 
questão da queda de nossos primeiros pais quando 
desobedeceram a uma ordem expressa de Deus. Em 
seguida o livro trata de um drama familiar quando Caim, 
primeiro filho do casal Adão e Eva, assassina por motivo 
fútil seu irmão Abel. Depois o livro de Gênesis nos mostra 
o desenvolvimento da geração antediluviana e a sua 
destruição através do dilúvio como juízo divino por causa 
do pecado. Depois o livro fala sobre o crescimento da 
geração pós dilúvio, que se desenvolveu através dos filhos 
de Noé, Sem, Cão e Jafé. O livro trata também da confusão 
das línguas como juízo por causa da pretensão egoísta 
daquela geração que não queria povoar a terra e sim se 
estabelecer num determinado local. 
      Na segunda parte do livro o enfoque é dado nos 
patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. O livro ainda dá um 
destaque especial a um dos doze filhos de Jacó, José, que 
Deus usou para proteger a família de Jacó por ocasião de     
 

uma grande fome que varreu o mundo conhecido.   
  Quanto ao patriarca Abraão o livro ressalta a aliança 

que Deus fez com ele, que contemplou duas 
descendências, uma humana e outra espiritual. Abraão é 
conhecido como pai dos judeus e pai da fé, daqueles que 
são chamados pelo Evangelho de Cristo. Ainda em 
relação ao primeiro patriarca o livro fala de seu filho 
Isaque que nasceu da sua velhice, pois tanto Abraão 
como Sara eram bastante idosos e ela estéril. A 
promessa que Deus fizera a Abraão, além dos temas 
citados, contemplava também a concessão de uma de 
terra no Oriente Médio, a terra de Canaã. A promessa de 
Deus perpassa para os seu filho Isaque e para o seu neto 
Jacó, herdeiros da mesma promessa. 

   Deus é revelado através desse livro como o Deus 
Todo Poderoso que tudo criou do nada. Revela-se ainda 
como o Deus que tem um programa estabelecido na 
eternidade e que começou a se cumprir no tempo com a 
criação do ser humano. Ainda se revela Deus como o 
Deus santo e justo e que pune o pecado, pois o ser 
humano criado tem responsabilidade moral perante Ele. 
O livro ainda nos mostra um Deus gracioso e provedor 
no cumprimento do seu eterno propósito envolvendo os 
homens. Ainda Deus é revelado como o Deus dos 
milagres quando interveio em algumas ocasiões de 
forma miraculosa para abençoar o seu povo. 

   Quanto a Cristologia, o livro de Gênesis nos 
apresenta as promessas ainda que de forma embrionária 
da vinda do Messias a este mundo. Em Gênesis 3.15 nos 
é dito que o Messias seria um descendente da mulher, 
que esmagaria a cabeça da serpente, fazendo uma 
alusão velada da grande vitória de Cristo sobre a antiga 
serpente, o diabo, na cruz do Calvário. Na promessa que 
Deus fez a Abraão em Genesis 12 e renovada em Genesis 
17, o livro nos fala de Cristo como o descendente de 
Abraão. Em Gênesis 49.10 nos é dito que o Messias seria 
da tribo de Judá, um dos filhos de Jacó. Além dessas 
profecias diretas encontramos Cristo prefigurado através 
de pessoas, objetos, instituições, etc. 

   Os patriarcas viveram uma vida nômade, como 
peregrinos na terra de Canaã, muito antes de sua 
conquista pelo líder guerreiro Josué, mas sempre 
mantiveram uma devoção profunda ao Deus dos Céus 

que os escolhera.     Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  
 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

    
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

              CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 
02/11 – Aniversário Departamento de Auxiliadoras; 16/11 – 
Culto Geração Avivamento/Aniversário DLOV; 16/11 – 
Aniversário DHEC;  20/11 – Casamento de Everton/Naira; 
22,23/11 – Acampamento da  Mocidade; 22,23/11 – 
Aniversário do Getsêmani; 27/11 – Casamento de 
Leandro/Merilin; 30/11 – Sopão Rota do Sol.  06/12 – 
Reunião lideranças Igreja/almoço; 06/12 – Cantata Natal 
DINF  praça Geisel; 12/12 – Culto Gratidão irmã Celízia; 
13/12 – Confraternização Jovens; 14/12 – Dia da Bíblia (2º 
Dom); 14/12 – Confraternização Crianças; 20/12 – Jantar 
Confraternização Igreja; 25/12 – Celebração Natal; 27/12 – 
Jantar Confraternização Rota do Sol; 31/12 – Culto final de 
ano Igreja/Congregações. 

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 
01-Manuel José; 02-Jhulia Belmont; 02-Helena (filha de 
Christyanne); 03-Joyce André; 04-José Trajano; 04-
Artemísia Fragoso; 06-Ana Weslia (neta de Fátima 
Rodrigues); 07-Yuri Costa; 09-Raquel Bezerra; 10-Adeilda 
Meireles; 11-Welington Arisson (E. Sátiro); 11-Adielson 
Cavalcanti (R. do Sol); 11-Eudes Júnior; 13-Kaio Ribeiro 
(E. Sátiro); 14-Diác. João Bosco; 15-Ma José Alves; 15-Ma 
José Felipe (R. do Sol); 15-Manoel dos Santos (R. do Sol); 
15-Antônia Gabriel (E. Sátiro); 15-Manuela Gomes (E. 
Sátiro); 17-Fábio Batista; 18-Adriana de Oliveira 
(Valentina); 18-Joanne Daienne; 18-Dayse Evelyn; 18-
Francisco Pereira (E. Sátiro); 19-Cleytiane Martins (E. 
Sátiro); 19-Clemilson Rodrigues (Valentina); 20-Geysa 
Carla; 21-Francisco de Assis (Valentina); 22-Lindalva 
Serafim; 22-Ediene Talita (Valentina); 23-Marivalda Souza; 
23-Josenildo da Silva (Naldinho); 24-Ana Karoline 
(Valentina); 24-Cristina Rodrigues; 25-Jefte Jonny (E. 
Sátiro); 26-Daniela Marinho (R. do Sol); 26-Joquebede 
Porfírio; 28-Jairo da Costa (J. Américo); 30-Marcela 
Santiago (E. Sátiro) e 30-Ruanna A. Cavalcanti. 

              
                    

 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 

Seg - 15h às 17h  Círculo de Oração 
Ter - 19h30m  Culto de Oração/Doutrina 

Sex - 19h30m Culto nas Residências 

Sab - 19h30m  Culto dos Jovens  

 

“No princípio criou Deus  
os céus e a terra” Gn 1.1 

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


 

 

   ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

02 – Miss. Edênia; 09 – Pr. Eudes; 16 – Miss. Liliane;  
23 – Pr. Severino Carlos; 30 – Pr. Eudes  

CULTO DEVOCIONAL 
Responsabilidade SEMI 

MOCIDADE (SÁB) 
 Responsabilidade Pr. Walter  
CULTO DA HORA NONA (SEG) 
03 – Marlene; 10 – Maria José;  

17 – Iza Maria; 24 - Miss. Liliane 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Meireles (03,17); Bosco (10,24)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

02 – Pr. Jedaías; 09 – Pr. André; 16 – Pr. Samuel; 
 23 – Pr. Walter; 30 – Miss. Liliane  

 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
02 – Pr. André; 09 – Pr. Walter;   

16 – Davi Silva; 23 – Pb. Silas; 30 – Pr. Jedaías  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
02 – Dc. Josias; 09 – Pb. Saul;  

16 – Pr. André; 23 – Pr. Jedaías; 30 – Pr. Walter  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

02 – Pr. Samuel; 09 – Dc. Francisco; 16 – Pr. Walter; 
Pb. Carlos Alberto; 23 – Pb. Emanuel; 30 - Pr. Samuel 
     ESCALA OBREIROS VALENTINA (QUINTA-FEIRA) 

06 – Pr. Jedaías; 13 – Davi Silva;  
20 – Dc. Josias; 27 – Pr. Jedaías 

ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
04 – Pr. Eudes; 11 – Miss. Liliane;  

18 – Dc. Josias; 25 – Iza Maria 
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

04 – Samuel Monteiro; 11 – Dc. Josias;  
18 – Samuel Monteiro; 25 – Dc. Josias   

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

 
 

ANIVERSÁRIO DEPARTAMENTO FEMININO (02/11):  

hoje estamos celebrando ao Senhor, com dois cultos, 

pelo aniversário do Departamento Feminino de nossa 

Igreja. Pregará no culto da manhã a Professora 

Virgínia Macedo e a noite a Missionária Edênia Morais. 

O tema escolhido pelas irmãs foi: “Levanta-te, Ele te 

chama”, baseado na história do cego de Jericó (Mc 

10.49). Traga visitantes para os dois cultos.  

SEMANA DE ORAÇÃO (03  a 07/11): de amanhã até 

sexta-feira a Igreja estará se reunindo em oração no 

horário das 19h30m as 21h, exceto na segunda-feira 

cujo horário do culto é das 15h às 17h. A direção dos 

cultos será de responsabilidade de: Seg – Adeilda 

Meireles; Ter – Pastor da Igreja; Qua – Deptº Louvor; 

Qui – Adriana Meireles; Sex – Deptº Homens. A 

preleção de 15 a 20 minutos fica a cargo dos 

dirigentes do trabalho. 

USO DO TEMPLO: visando medidas de austeridades 

informamos aos irmãos, especialmente aos líderes de 

departamentos, que o templo não será liberado para 

reuniões de pequeno porte, pois os custos com 

energia elétrica estão altos (ar condicionado e 

lâmpadas). Para esse tipo de reunião estão  

disponibilizadas as salas da Igreja ou as duas áreas 

cobertas. As cadeiras devem ser solicitadas a irmã 

que é responsável pela zeladoria da Igreja. 

Agradecemos a compreensão de todos. 

ANIVERSÁRIO DLOV/DHEC: no domingo, dia 16/11, 

iremos realizar as festividades de aniversário de dois 

departamentos da Igreja, o Departamento de Louvor e 

o Departamento de Homens. Nessa celebração 

pregará a Missionária Liliane Liger. A direção do culto 

é de responsabilidade do Pastor da Igreja. Os dois 

departamentos terão participação no culto. Os 

Conjuntos Ebenézer e Getsêmani participarão bem 

como o quarteto Renovação, de nossa Igreja.  

CEIA DO SENHOR: devido às celebrações de 

aniversários do DAUC na data de hoje, a celebração da 

Ceia será realizada no próximo domingo. 

CASAMENTO: casaram-se ontem aqui em nossa Igreja 

os jovens Denilson e Daniela, que servem ao Senhor 

na Congregação da Rota do Sol. A cerimônia de 

casamento foi oficiada pelo Pastor da Igreja.  

Parabenizamos aos nubentes e desejamos que o 

bondoso Deus os abençoe grandemente.  
                                                 

                     ESCALA CASA DE ACOLHIDA 
             15 – Pr. Jedaías; 29 – Dc. Josias 

 

 
 

OS CRENTES E O RESULTADO DAS ELEIÇÕES: os crentes 

em Cristo sabem pelas Sagradas Escrituras que Deus é 

soberano, Senhor do Universo e que a terra e tudo o que 

nela existe, inclusive os seres humanos pertencem a 

Ele. “Do Senhor é a terra e a sua plenitude; o mundo e 

aqueles que nele habitam” Sl 24.1. Em relação ao pleito 

eleitoral realizado no domingo passado em nosso País, 

o soberano Senhor do universo fez a sua vontade 

reconduzindo uns, aprovando outros e reprovando a 

quem Ele quis reprovar em relação aos cargos eletivos, 

pois Ele é quem estabelece reis e depõe reis. “Ele muda 

os tempos e as estações; ele remove os reis e 

estabelece os reis; é ele quem dá a sabedoria aos 

sábios e o entendimento aos entendidos” Dn 2.21. A 

postura do servo de Deus, daqui por diante, é respeitar 

a ordem estabelecida por Deus no designo de sua 

vontade e obedecer aos líderes que Ele instituiu pela 

sua graça e vontade, exceto na questão do pecado.        

“Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; 

porque não há autoridade que não venha de Deus; e as 

que existem foram ordenadas por Deus. Por isso quem 

resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus; e os 

que resistem trarão sobre si mesmos a condenação” 

Rm 13.1,2. (Veja ainda 1 Pe 2.13-17). 

  Estamos assistindo nas redes sociais ministros do 

evangelho de renome neste País, mostrando sua 

indignação pelo fato de seu candidato não ter sido 

eleito. Esses líderes com essa postura de insubmissão a 

vontade de Deus instigam os seus seguidores a 

transgredirem a santa Palavra de Deus se posicionando 

contra aquilo que foi estabelecido por um pleito 

democrático.  Lembramos aos irmãos da Igreja que 

reflitam sobre a postura desses líderes e pensem muito 

antes de dizer “amém” aos seus posicionamentos 

políticos, pois muitos deles já perderam há muito 

tempo a visão do Deus soberano que governa o 

universo. As Sagradas Escrituras, única regra de fé e 

prática dos cristãos, recomendam que os mesmos 

orem pelas autoridades constituídas por Deus. “Exorto, 

pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, 

intercessões, e ações de graças por todos os homens, 

pelos reis, e por todos os que exercem autoridade, para 

que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em 

toda a piedade e honestidade, pois isto é bom e 

agradável diante de Deus nosso Salvador” 1 Tm 2.1-3.  

                  ESCALA DE DIACONOS 
Hoje à noite – Euclides/Marçal; Ter – Josias; Qua – Euclides;  

Qui – Antônio João; Sex – Murilo;  Sáb – Makobi 

 

 

“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/

