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BOLETIM DOMINICAL – 13/04/14 

Não Adulterarás 
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. 
    Deus ao criar o ser humano implantou nele um  
poderoso instinto que é o instituto sexual. Isso Deus fez, 
infere-se da revelação divina através de sua Palavra, para 
que o Seu programa eterno tivesse curso. “E criou Deus o 
homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; macho e 
fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: 
Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra,...” Gn 1.27,28. 
Para que a procriação tivesse oportunidade Deus uniu o 
homem e a mulher em matrimônio e os autorizou dentro 
dessa instituição, e somente dentro dela, a usar o sexo. “E 
da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou 
uma mulher; e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora 
osso dos meus ossos e carne da minha carne; esta será 
chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, 
deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua 
mulher, e serão ambos uma carne” Gn 2.22-24. 
   Todo e qualquer relacionamento sexual fora do 
casamento é pecado aos olhos de Deus. Quando se trata 
de um relacionamento sexual fora do casamento 
envolvendo um dos cônjuges isto é considerado por Deus 
como um adultério. Adultério, portanto, é aquele tipo de 
relacionamento sexual envolvendo uma pessoa casada 
com outra que não é o seu cônjuge. Esse tipo de 
relacionamento era punido por Deus com a pena máxima, a 
morte. “Também o homem que adulterar com a mulher de 
outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, 
certamente morrerá o adúltero e a adúltera” Lv 20.10. 
   No Antigo Testamento o caso mais famoso de escândalo 
sexual relacionado ao assunto que estamos tratando foi o 
caso do grande rei de Israel, Davi, quando adulterou com 
Batseba, mulher de um dos seus soldados. Esse  
    
     

escabroso episódio está relatado em 2 Sm 11.1-27. O 
desdobramento do pecado de Davi o levou a cometer 
outro pior aos olhos humanos que foi arquitetar o 
assassinato de Urias, o esposo de Batseba, cumprindo-
se assim aquela palavra que o próprio Davi escreveu 
mais tarde num dos seus salmos penitenciais: “um 
abismo chama outro abismo”, ou seja, um pecado não 
tratado leva a se cometer outro mais grave. 
    O Senhor Jesus interpretando o sétimo mandamento 
enfatizou o princípio nele contido, dizendo que o 
adultério aos olhos de Deus não consiste apenas no ato 
sexual em si fora do casamento, e sim também na 
intenção do coração. “Ouvistes que foi dito aos antigos: 
Não cometerás adultério. Eu porém, vos digo que 
qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar já em 
seu coração cometeu adultério com ela” Mt 5.27,28. 
Estas palavras do Senhor Jesus nos mostram quão 
grave  é essa questão aos olhos de Deus.  
     O Novo Testamento apresenta outro caso difícil sobre 
o assunto e como ele foi tratado por Deus, através de 
nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o caso da mulher 
adúltera, registrado em Jo 8.1-11. Nesse caso 
observamos que os facciosos líderes israelitas não 
trouxeram a Jesus a outra parte envolvida, o homem 
adúltero, pois ambos deveriam ser condenados a morte. 
Os acusadores da mulher disseram a Jesus que ela foi 
pega no próprio ato adulterando, e citaram o 
mandamento que mandava que ela fosse apedrejada, e 
perguntaram a Jesus o que ele dizia sobre o assunto. O 
Senhor Jesus com a sabedoria que lhe era peculiar disse 
àqueles acusadores que quem não tivesse pecado 
atirasse a primeira pedra. Todos foram atingidos por 
aquela poderosa palavra de Deus e tendo consciência de 
que eram pecadores, saíram de mansinho. O Senhor 
graciosamente perdoou aquela mulher, mas lhe disse 
depois de perdoá-la: “... vai-te, e não peques mais”. 
    Amados, hoje com a banalização do sexo, esse 
mandamento, na cabeça daqueles que não temem a 
Deus, caducou, mas a santa Palavra de Deus nos diz que 
o adultério é pecado aos olhos de Deus e que quem vive 
em adultério não entrará no reino dos Céus. “Não erreis: 
nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, 
nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, 
nem os avarentos, nem os bêbados, nem os 
maldizentes, nem os roubadores herdarão o Reino de 
Deus” 1 Co 6.10.              Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
       
     

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             
      CALENDÁRIO DE EVENTOS (ABR/MAI) 

17 a 20/04 – Congresso Nacional Adolescentes (Aldeia/PE); 
18/04 – Manhã de Jejum e Oração; 20/04 – Sopão Rota do 
Sol; 21/04 – Aniversário Circulo de Oração; 26/04 – Culto 
Evangelístico Ernani Sátiro; 26,27/04 – 1º ENCRI (DINF); 
27/04 – Aniversário Conjunto Ebenézer. 01/05 – Dia do Jovem 
Congregacional; 01/05 – Encontro de Homens da 3ª IEC/JPA; 
08,15,22,29/05 – Mês do Lar; 10 – Culto Geração Avivamento; 
11/05 – Dia das Mães; 21/05 – Aniversário Programa A Voz 
Congregacional; 24,25/05 – Aniversário Cong. Ernani Sátiro; 
25/05 – Dia da Missionária Congregacional; 25/05 – Sopão 
Rota do Sol; 31/05 – Culto Evangelístico na Colinas do Sul. 
               ANIVERSARIANTES DE ABRIL 

03-Josafá Porfírio, 05-Valdenise Tavares-Nil, 06-Cristiane 
Ferreira (E. Sátiro) 07- Ione Gomes, 08-Zenaide Ferreira, 08-
Mizael Meireles (Neto/Adeilda), 08-Tânia Mª (Valentina), 09-
Joseline de Aquino, 09-Warley Lamartine, 10-Mª José Costa, 
10-Yuri Medeiros (R. do Sol), 15-Ana Valéria, 15-Vera Lúcia, 
15-Romeu Nunes, 16-Mª das Graças (Gal), 16-Josenildo de 
Holanda (R. do Sol), 16- Jhenyffer Belmont (filha Gentil), 17-
Jonas David, 18-Ana Cláudia Sousa, 19-Jucyfranci Maria (E. 
Sátiro), 21-Hercília Santos (R. do Sol), 22-José Francisco, 23-
João Neto, 23-Regina Celly (Valentina), 23- Mônica 
(Valentina), 23-Sérgio Pontes (E. Sátiro), 25-Iza Mª, 25-Uziel 
Ferreira (E. Sátiro), 26-Larissa Lopes, 26-Mariana Batista 
(filha/Larissa), 26-Massius Lopes, 30-Edson Gabriel 
(filho/TEI) e 30-Diác. David Barcelos.  
                                    PARABÉNS ANIVERSARIANTES!  

ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje – Marçal/Gentil 

Ter – Davi; Qui – Antônio João 

 

              

“Ouvistes que foi dito aos antigos: Não 
cometerás adultério. Eu porém, vos digo 
que qualquer que atentar numa mulher 

para a cobiçar já em seu coração 
cometeu adultério com ela” Mt 5.27. 

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 (ABR) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

13 – Pr. Eudes; 20 – Pr. Jedaías; 27 – Miss. Liliane  
CULTO DEVOCIONAL 

13 – Fabiano; 20 – Raquel; 27 – Miss. Conceição   
MOCIDADE (SÁB) 

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

14 – Miss. Fcª Angelita;  
21 – Iza Maria; 28 – Marlene Soares 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (21); Meireles (14,28)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

(D): 17 – Dc. Bosco; 
 24 – Pb. Valdenor.  (P): Pr. Eudes  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

13 – Pr. Walter; 20 – Davi Silva; 27 – Pb. Enoaldo  
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

13 – Pr. Jedaías; 20 – Pb. Silas; 27 – Pr. Walter  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

13 – Pb. Emanuel; 20 – Miss. Liliane; 27 – Pb. Saul   
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

13 – Pb. Carlos Alberto;  
20 – Dc. Gilson; 27 – Pb. Emanuel 

LEGENDA: (D) – Dirigente; (P) – Preletor 
PRELETORES PROGRAMA RADIO 

16 – Davi Silva;  
23 – Dc. Josias; 30 – Dc. Gilson 

PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 
26 – Pr. André Svendsen 

 

 

SITE DA IGREJA: visite o nosso Site WWW.3iec.com.br. 

Temos muitas coisas boas de seu interesse espiritual. 

 

 
 
  

 

CONGRESSO DOS ADOLESCENTES (17 a 24/4): Será 

realizado em Aldeia/PE, na data acima, o Congresso 

Nacional dos Adolescentes de nossa Denominação. 

ANIVERSARIO DO EBENÉZER (27/04): no domingo dia 

27/04, estaremos celebrando ao Senhor pelo 

aniversário do Conjunto Ebenézer de nossa Igreja. 

Iremos realizar dois cultos, um pela manhã e o outro a 

noite, onde pregarão, respectivamente, as 

missionárias Conceição e Liliane. Em ambos os cultos 

o Ebenézer fará uma apresentação especial. 

ENCONTRO DE HOMENS MINISTERIO 3IEC/JPA: no 

próximo dia 01/05 (feriado nacional), no horário das 

09h às 12h, teremos o Primeiro Encontro dos Homens 

da 3ª IEC/JPA. Nesse Encontro teremos  momentos de 

oração, de louvor, de testemunhos e especialmente 

de exposição da Palavra de Deus. Em seguida iremos 

almoçar juntos, cortesia da Igreja. Todos os homens 

casados e noivos (templo sede e Congregações da 

Igreja) estão sendo convidados para esse momento de 

celebração. Pregará no culto o Pastor André que serve 

ao Senhor na Comunidade Evangélica Congregacional 

Bessamar. Tema da preleção: Homens Valorosos 

fazendo a diferença na Igreja, baseado em 

Fp 2.20. Contaremos com a presença do Conjunto 

Getsêmani louvando ao Senhor. A cozinha está sob a 

responsabilidade da irmã Iza Maria.  

CONCLUSÃO DE CURSO: a jovem irmã Késya Lopes, 

filha do Presb. Léo e de Emília, concluiu recentemente 

o seu curso superior (bacharelado) de Enfermagem 

pela Universidade Federal da Paraíba. Parabenizamos 

a Késya por esta vitória e oramos para que o Senhor 

abençoe o exercício da profissão que ela escolheu 

para si.  

A VOZ CONGREGACIONAL: todas as quartas-feiras a 

nossa Igreja estar realizando no horário das 20h às 

21h, através da Rádio Cruz das Armas FM, 109.4, 

www.cruzdasarmasfm.com.br, o programa A Voz 

Congregacional.  Prestigiem! 

CULTOS DA IGREJA: não se esqueçam da 

responsabilidade que temos de frequentar 

regularmente os cultos da Igreja. Temos cultos no 

domingo pela manhã e a noite, na segunda à tarde, 

terça a noite, quinta e sábado (noite). Seja um crente 

semelhante à profetisa Ana, que mesmo com a idade 

avançada (84 anos) não perdia as reuniões no 

santuário (Lc 2.36-38). “Porque vale mais um dia nos 

teus átrios do que em outra parte mil...” Sl 84.10. 

 

 

 

MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: na próxima sexta-feira 

(sexta-feira dita santa, feriado nacional) teremos uma 

manhã de jejum e oração, no horário das 09h às 12h. 

Conclamamos aos irmãos da Igreja (membros e 

congregados) a subirem a Casa do Senhor naquela 

manhã para buscarmos a presença do Senhor através 

do jejum e da oração. Estaremos orando e jejuando por 

um avivamento espiritual no ministério da III IEC/JPA. 

ESTUDO DA CARTA AOS EFÉSIOS: na quinta-feira 

passada o pastor da Igreja começou a ministrar o 

estudo sobre a carta de Paulo aos Efésios. O pastor 

Eudes fez uma introdução mostrando o início da Igreja 

naquela cidade da Ásia Menor, conforme relato de Atos 

17 a 20. Na próxima quinta-feira será esboçada (as suas 

divisões) a carta e nas quintas seguintes adentraremos 

no texto. Aproveite para aprender das Escrituras. 

CURSO ATUALIZAÇÃO EM TEOLOGIA SISTEMÁTICA: se 

algum irmão estiver interessado em fazer o curso de 

Atualização em Teologia Sistemática entre no site da 

Igreja www.3iec.com.br e faça o download do material. É 

gratuito. Aproveite a oportunidade que Deus lhe está 

dando de aprender a doutrina cristã de forma seriada. 

REFLEXÃO SOBRE OS DEZ MANDAMENTOS: depois da 

reflexão sobre o Credo Apostólico, o Pastor Eudes 

começou a fazer uma serie de reflexões sobre os Dez 

Mandamentos nos boletins semanais de nossa Igreja. 

Hoje a reflexão é sobre o sétimo mandamento “Não 

Adulterarás”. Se alguém quiser ler sobre os 

mandamentos anteriores acesse o site de nossa Igreja. 

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. 

MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos pela saúde dos 

enfermos, pela Igreja (pastores, oficiais, membrezia em 

geral, congregações e departamentos), pela obra 

missionária da Igreja e da nossa Denominação, pelas 

famílias da Igreja, enfim pelo povo de Deus espalhado 

na face da terra, especialmente por aquele segmento 

da Igreja que estar sofrendo perseguições por causa do 

Evangelho nos países muçulmanos e comunistas. 

 

 

 

 

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

