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BOLETIM DOMINICAL – 09/11/14 

Uma panorâmica sobre Êxodo 
      O Livro de Êxodo segue naturalmente ao livro de 
Gênesis não só na sequência dos livros da Bíblia, mas 
também por causa do assunto dos últimos capítulos 
daquele livro. 
     Como foi dito acima, para se ter uma compreensão  
melhor do Êxodo faz-se necessário que nos reportemos ao 
último capítulo de Gênesis onde encontramos a família de 
Jacó estabelecida na planície de Gosen, estuário do rio 
Nilo, no Egito. Ali o povo sob a benção de Deus cresceu de 
uma maneira extraordinária (Gn 47.27), pois se estima que 
por ocasião do Êxodo houvesse umas 2.500.000 pessoas.   
      Com esse crescimento vertiginoso, cresceu também a 
preocupação do faraó vigente, e a partir dai começou uma 
opressão muito grande contra o povo de Deus, fazendo 
com que ele clamasse ao Deus Altíssimo. Deus 
graciosamente ouviu o clamor do povo e lhe levantou um 
libertador na pessoa de Moisés. Moisés escapara 
miraculosamente da sentença de morte vigente no Egito, 
na época, sobre as crianças judias de sexo masculino.  
     Esse levita, filho de Anrão e Joquebede, teve que fugir 
do Egito aos quarenta anos porque matara um egípcio que 
espancava um judeu. No deserto de Midiã Moisés se casou 
com Zípora filha de Jetro. No deserto como pastor de 
ovelhas Moises passou quarenta anos. Aos oitenta anos 
teve a famosa visão de Deus na sarça ardente, quando foi 
convocado pelo Senhor para tirar o Seu povo do Egito. 
     A libertação de Israel da escravidão egípcia deu-se 
através de tremendo juízo de Deus sobre aquele povo, 
através das dez pragas. Por ocasião da última praga, a 
morte dos primogênitos, o povo de Israel saiu do Egito, 
após celebrar a páscoa, que por sinal foi a primeira delas. 
     Quando Israel saiu do Egito, o primeiro obstáculo foi o 
Mar Vermelho que Deus, com o seu poder, dividiu em dois 
para que Israel passasse por ele a pé enxuto. Depois o 
povo enfrentou outro grande obstáculo, que foi o primeiro 
confronto militar, no caso contra os amalequitas.  
     Na jornada para o monte Sinai o povo de Deus 

enfrentou diversos problemas, tais como a falta de 
alimento e de água, que Deus supriu miraculosamente.  

   Ao chegar à planície do Sinai, o povo de Deus se 
aquartelou enquanto Moisés foi convocado por Deus 
para subir ao monte onde lhe foi entregue as tábuas da 
Lei, os Dez Mandamentos. Pelo fato de Moisés ter 
demorado quarenta dias, o povo de Israel obrigou a Arão, 
o irmão de Moisés, a fazer um bezerro de Deus. Quando 
Moisés desceu do Sinai o povo desenfreado estava 
cultuando o bezerro de ouro. Moisés irado quebrou as 
tábuas da Lei, o que o obrigou a subir novamente ao 
Sinai e lá Deus escreveu de novo o Decálogo. 

    Ainda no Sinai, segundo Êxodo, aconteceram alguns 
eventos importantíssimos na vida de Israel, quais sejam: 
a construção do santuário móvel e a instituição do 
sacerdócio. O santuário construído por Moisés tinha três 
partes distintas, a saber: o átrio, o lugar santo e o lugar 
Santo dos santos. No primeiro ficavam duas peças 
sagradas: o altar dos holocaustos e a pia de lavar. No 
lugar santo ficavam três peças: o candelabro de ouro, a 
mesa com os pães da proposição e o altar do incenso. 
No Santo dos santos ficava somente a arca da aliança 
que tinha uma tampa de ouro maciço com a figura de 
dois querubins, um olhando para o outro. Naquele local 
só poderia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano 
para fazer expiação pela nação de Israel. 

    Outra instituição importante para a vida do povo de 
Deus foi o sacerdócio arônico, instituído também ali na 
planície do Sinai. Deus escolhera Arão e seus quatro 
filhos para oficiar no tabernáculo e deu a sua 
descendência esse privilégio (Ex 28.1; Hb 5.4).  Com a 
organização do exército, o que ocorreu no primeiro 
censo, objeto do livro de Números, o povo de Deus 
poderia ser chamado, a partir de então, de uma nação, 
um reino de sacerdotes, um povo santo (Ex 19.6). 

     Tudo o que aconteceu no Sinai, a entrega da Lei, a 
construção do tabernáculo, a instituição do sacerdócio e 
o primeiro censo, seguiram a uma ordem divina.  

     O livro de Êxodo termina com a consagração do  
templo móvel e a descida da glória de Deus sobre ele, 
enchendo aquele santuário. Daí por diante a presença de 
Deus estava sobre os querubins da arca da aliança, e que 
acompanharia Israel em suas jornadas para a terra da 

promessa, Canaã.         Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  
 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

              CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 
16/11 – Aniversário DHEC/DLOV; 20/11 – Casamento de 
Everton/Naira; 22,23/11 – Aniversário do Getsêmani; 27/11 
– Casamento de Leandro/Merilin; 28 a 30/11 – 
Acampamento da  Mocidade; 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  

 

“E aconteceu, naquele mesmo dia, que 

o Senhor tirou os filhos de Israel da 

terra do Egito, segundo os seus 

exércitos” Ex 12.51 

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


 

 

   ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

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) 

10 – Maria José;  
17 – Iza Maria; 24 - Miss. Liliane 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Meireles (17); Bosco (10,24)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
09 – Pr. André; 16 – Pr. Samuel; 

 23 – Pr. Walter; 30 – Miss. Liliane  
 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
09 – Davi Silva;  16 – B.T. Temístocles;  

23 – Pb. Silas; 30 – Pr. Jedaías  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
09 – Pb. Saul; 16 – Pr. André;  

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

09 – Dc. Francisco; 16 – Pr. Walter; Pb. Carlos 
Alberto; 23 – Pb. Emanuel; 30 - Pr. Samuel 

     ESCALA OBREIROS VALENTINA (QUINTA-FEIRA) 
13 – Davi Silva;  

20 – Dc. Josias; 27 – Pr. Jedaías 
ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

11 – Miss. Liliane;  
18 – Dc. Josias; 25 – Iza Maria 

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
11 – Dc. Josias;  

18 – Samuel Monteiro; 25 – Dc. Josias   
PRELETORES PROGRAMA RADIO 

12 – Pr. Jedaías;  
19 – Davi Silva; 26 – Miss. Liliane  

 
 

CEIA DO SENHOR: hoje à noite em culto solene iremos 

celebrar a Ceia do Senhor. Lembramos aos irmãos 

que a Ceia é o grande símbolo memorial da morte 

redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor 

Jesus ordenou a sua igreja que ela realizasse 

periodicamente essa celebração até que Ele viesse 

segunda vez. Portanto, em obediência a ordem do 

Senhor, subamos a Sua casa nesta noite para essa 

que é uma das mais importantes celebrações da 

Igreja. “Fazei isto em memória de mim”. 

ANIVERSÁRIO DLOV/DHEC: no próximo 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 Líger. O tema 

dos aniversários será: “Separados para servir”, 

baseado no texto bíblico de Jo 15.16. A direção do 

culto é de responsabilidade do Pastor da Igreja. Os 

dois departamentos terão participação no culto. Os 

Conjuntos Ebenézer e Getsêmani participarão do culto 

bem como o quarteto Renovação, de nossa Igreja.  

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. 

REUNIÃO DE OFICIAIS PARA ORAÇÃO (I): na quarta-

feira passada começou o momento de oração dos 

pastores e oficiais da Igreja. Tivemos nove pessoas na 

reunião. Nessa reunião oramos pela Igreja, pelas 

famílias, pela saúde dos enfermos, por algumas 

pendências do ministério da Igreja. Tivemos também 

um momento de louvor e adoração ao Senhor e uma 

reflexão na Palavra de Deus. 

REUNIÃO DE OFICIAIS PARA ORAÇÃO (II): nas 

próximas quartas-feiras a reunião será realizada no 

horário das 09h30m as 10h30m.  Na próxima reunião 

a reflexão bíblica é de responsabilidade do Pastor 

Samuel Santos.  Convocamos aos oficiais da Igreja 

que estão sem compromisso nas quartas-feiras pela 

manhã para vir buscar a face do Senhor.                                                 

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

 

 
 

ACAMAPAMENTO DE JOVENS:  os jovens de nossa Igreja 

irão realizar um acampamento nos próximos 28 a 30 

deste mês. Irão ministrar nesse Acampamento os 

obreiros: Neto Moura presidente do DNAEC 

(Departamento Nacional de Adolescentes Evangélicos  

Congregacionais) da ALIANÇA e os Pastores Eduardo 

(Igreja Presbiteriana Geisel), Leonardo Felix (2ª 

IEC/JPA), e  Walter Moura, de nossa Igreja. O tema 

escolhido pela direção do DMOC (Departamento de 

Mocidade) foi: “Daniel um jovem de valor”. O valor do 

investimento é de R$ 90,00 por cada jovem. O local do 

evento será no Acampamento Canaã, Conde/PB. 

Pedimos aos pais que incentivem os seus filhos a 

participarem desse evento que, com certeza, será uma 

bênção.  

CONFECÇÃO DE CALENDÁRIO 2015: as diretorias dos 

departamentos da Igreja bem como as congregações já 

devem ir se reunindo para confecção dos seus 

calendários setoriais, pois a reunião para a confecção 

do calendário geral da Igreja será realizada no dia 

13/12/14.  

DIRETORIAS PARA 2015: pedimos aos departamentos 

de homens, mulheres e jovens/adolescentes a 

programarem reuniões visando à elaboração da 

sugestão das respectivas diretorias para o ano de 2015. 

O pastor da Igreja breve irá marcar uma reunião com o 

Conselho Eclesiástico  visando a confecção das diversas 

diretorias da Igreja para o próximo ano.  

MUDANÇA DA PROGRAMAÇÃO DO MEIO DA 

SEMANA: na terça-feira passada tivemos umas 

sessenta pessoas no templo sede participando do culto 

conjugado de oração e estudo bíblico. Deu tudo certo. 

Tivemos um momento de oração das 07h30m às 

08h15 seguido de uma exposição bíblica de 30 

minutos. Em seguida tivemos a oração dos presbíteros e 

pastores pelos irmãos presente.  

ESCOLA BIBLICA DOMINICAL: lembramos aos irmãos a 

necessidade de frequentarem a Escola Bíblica 

Dominical que funciona no horário das 09h Às 11h. O 

estudo bíblico nas classes começa as 09h e termina aas 

10h15m. Depois temos um culto devocional com a 

duração de 30m. Na Escola Bíblica Dominical temos 

classes para casais, para homens, mulheres, jovens, 

adolescentes, juniores e crianças.  Aproveite a 

oportunidade que o Senhor lhe estar dando para você 

conhecer mais da Palavra de Deus. 

                  ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite – Euclides/Marçal; Ter – Josias; Sáb – Léo 

                   

 

 

“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/

