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BOLETIM DOMINICAL – 30/03/14 

Honra a teu pai e a tua mãe 
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. 
    Vimos no primeiro artigo sobre Os Dez Mandamentos 
que os quatro primeiros mandamentos contemplam o 
relacionamento do homem com Deus e os seis restantes o 
relacionamento do homem com o seu semelhante. 
   O quinto mandamento do Decálogo trata do 
relacionamento dos filhos para com seus pais (pai e mãe). 
“Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os 
teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá” Ex 20.12.  
  Deus ao criar o primeiro casal deu-lhe a capacidade de 
juntos (marido e mulher) gerarem novos seres humanos 
(Gn 1.27,28). Os pais quando gera um filho, a criança em 
formação passa nove meses (normalmente) no ventre de 
sua mãe. Depois que nasce, fica sob os cuidados dos pais 
especialmente da mãe até que tenha condições de, por si 
mesmo, se alimentar e de fazer suas necessidades em 
lugares apropriados (o ser humano é um dos seres vivos 
que na fase de recém-nascido é totalmente dependente de 
outrem). Esse cuidado ainda se estende por muitos anos, e 
até mesmo durante a vida inteira do filho. Parece-me que 
esse mandamento dado por Deus aos filhos tem a ver com 
a questão da gratidão. Os filhos devem ser gratos aos seus 
pais pelo fato de terem sido instrumentos usados por Deus 
para trazê-los a este mundo, e por terem cuidado deles 
durante a fase de maior dependência de suas vidas. “Em 
tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em 
Cristo Jesus para convosco” 1 Ts 5.18. 
   Tratando-se do mandamento em questão podemos 
observar que ele está atrelado à benção da longevidade, 
que é viver muito tempo na face da terra, o que é algo 
desejável, normalmente, pelos seres humanos (para que  

se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu 
Deus, te dá). 
    Na estrutura familiar (cônjuges, pais e filhos) existem 
mandamentos para  todos, visando um viver harmonioso 
que  glorifique a Deus bem como promova a felicidade 
no lar (Ef 5.22-33; Cl 3.18,19; Ef 6.1-4; Cl 3.20,21). Às 
esposas Deus ordena que obedeçam aos seus maridos. 
Aos maridos Deus ordena que amem suas esposas. Aos 
pais é ordenado por Deus que não irritem aos seus 
filhos e que os crie nos caminhos do Senhor; e aos 
filhos Deus ordena que honrem a seus pais, 
obedecendo-lhes em tudo exceto no pecado. 
    No Antigo Testamento um filho rebelde que não 
honrava aos seus pais,  a pena estipulada para ele era a 
morte por apedrejamento público, para que todos 
vissem e temessem a Deus e honrassem a seus pais. 
“Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que 
não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e, 
castigando-o eles, lhes não der ouvidos, então, seu pai e 
sua mãe pegarão nele, e o levarão aos anciãos da sua 
cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da 
cidade: Este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá 
ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então, 
todos os homens da sua cidade o apedrejarão com 
pedras, até que morra; e tirarás o mal do meio de ti, para 
que todo o Israel o ouça e tema. Dt 21.18-21. Essa 
duríssima pena existente na lei de Deus do passado 
mostra claramente a indignação do Senhor para com 
aquele filho que não honra a seu pai nem a sua mãe. 
    Paulo, apóstolo, quando trata da estrutura familiar, e 
se refere a esse mandamento, na nova Aliança, ele 
prefere apontar o aspecto positivo da obediência a ele. 
“Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, 
porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o 
primeiro mandamento com promessa, para que te vá 
bem, e vivas muito tempo sobre a terra” Ef 6.1-3. 
    Considerando que a lei de Deus é santa e o 
mandamento santo, justo e bom (Rm 7.12), é de bom 
alvitre que os filhos entendam isso e procurem honrar 
aos seus pais enquanto estão vivos, ouvindo-os 
respeitosamente sendo-lhes gratos pelo cuidado que 
tiveram por eles durante a sua vida, procurando assisti-
los em tudo especialmente na velhice. Fazendo assim, a 
santa Palavra de Deus garante a esse filho uma benção 
sem medida, especialmente aquela benção de ter uma 
vida longeva.             Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             
  CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR/MAI/JUN) 

30/03 – Sopão Rota do Sol. 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 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 – Euclides/Gentil 
Ter – Marçal; Qui – Davi 

                        

              

“Honra a teu pai e a tua mãe, para que 
se prolonguem os teus dias na terra 

que o Senhor, teu Deus, te dá” Ex 20.12. 

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  

06 – Pr. Walter; 13 – Pr. Eudes;  
20 – Jedaías; 27 – Miss. Liliane  

CULTO DEVOCIONAL 

06 – Pb. Silas; 13 – Fabiano; 20 – Raquel; 27 – Stefanie   
MOCIDADE (SÁB) 

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

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

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (07,21); Meireles (14,28)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

(D): 10 – Dc. Meireles; 17 – Dc. Bosco; 
 24 – Pb. Valdenor.  (P): Pr. Eudes  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

06 – Pr. Jedaías; 13 – Pr. Walter;  
20 – Davi Silva; 27 – Pb. Enoaldo  

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

06 – Pr. André; 13 – Pr. Jedaías;  
20 – Pb. Silas; 27 – Dc. Josias  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

06 – Dc. Josias; 13 – Pb. Emanuel;  
20 – Miss. Liliane; 27 – Pb. Saul   

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

06 – B.T. Samuel; 13 – Davi Silva;  
20 – Dc. Gilson; 27 – Pb. Emanuel 

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

 02 – Miss. Liliane; 09 – Pr. Jedaías;  
16 – Davi Silva; 23 – Dc. Josias; 30 – Dc. Gilson 

PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 
09 – Davi Silva; 23 – Pr. André 

 
 
  

 

SOPÃO NA ROTA DO SOL: hoje a tarde um grupo de 

irmãos de nossa Igreja liderado pelo Presb. Evandro 

José irá realizar um sopão na Rota do Sol onde temos 

uma Congregação. Esse sopão atende em média 

umas cem pessoas e é confeccionado na cozinha do 

templo sede e distribuído na própria Congregação. Os 

recursos para a realização do sopão são oriundos do 

Departamento de Beneficência (DBEN) e de 

contribuições de irmãos.  Louvamos a Deus por essa 

obra realizada pelo nosso DBEN. Queira o bondoso 

Deus continuar abençoando a área beneficente de 

nossa Igreja, que tem sido uma benção para muitos. 

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. 

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 

crédito 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 Evandro. 

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. 

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 radiofônico 

A Voz Congregacional.  Prestigiem! 

SEMANA DE ORAÇÃO (31/03 a 04/04): a partir de 

amanhã até sexta-feira teremos a nossa abençoada e 

abençoadora semana de oração. A exceção do culto da 

segunda-feira (15h às 17h) todos os outros serão 

realizados no horário das 19h30m às 21h. Dirigentes 

dos cultos: Seg – Irmã Adeilda; Ter – Pr. da Igreja; Qua – 

Adriana Meireles; Qui – Pr. Jedaías; Sex – Dc. Antônio 

João. “Orai sem cessar”. 

SORTEIO DINF: hoje será realizado o sorteio de três 

eletrodomésticos (liquidificador, espremedor, 

sanduicheira). Esse sorteio é uma iniciativa do nosso 

Departamento Infantil para angariar recursos para os 

seus eventos especialmente a Escola Bíblica de Férias. 

Pedimos aos irmãos que ajudem o DINF adquirindo uma 

ou mais cartelas no valor de R$ 2,00 cada.   

INSTALAÇÃO DE ALARME: iremos providenciar a 

instalação de um sistema de alarme no templo sede. Se 

Deus permitir isto será feito no próximo mês. Os  

equipamentos comprados serão instalados e 

monitorados pela empresa de segurança Volcanforte a 

quem será pago uma taxa mensal. 

CONCILIO NACIONAL DA ALIANÇA: a nova diretoria 

nacional da ALIANÇA, eleita no último Concílio realizado 

nos dias 24 a 28/03, compõe-se dos Pastores: 

Presidente - Pastor Sérgio Paulo; Vice Presidente – Pr. 

Nicácio Moura; Secretário – Pr. Jonas Moreno; 

Tesoureiro - Pr. André Espínola. 

CURSO ATUALIZAÇÃO EM TEOLOGIA SISTEMÁTICA (I): já 

encaminhamos via NET o material do próximo módulo 

(Eclesiologia) do curso em apreço. O encontro para 

revisão do assunto será na penúltima quinta-feira de 

abril, dia 23/04. 

CURSO ATUALIZAÇÃO EM TEOLOGIA SISTEMÁTICA (II): 

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. 

MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos pela saúde dos 

enfermos, pela Igreja (pastores, oficiais, membrezia em 

geral, congregações e departamentos), pela obra 

missionaria 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. 

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

Temos muitas coisas boas de seu interesse espiritual. 

  

 

 

 

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

