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BOLETIM DOMINICAL – 23/03/14 

Lembra-te  do dia do sábado, para o santificar 

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. 
    O quarto mandamento do Decálogo trata da proibição de 
se trabalhar no dia de sábado. “Lembra-te do dia do 
sábado, para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda 
a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu 
Deus; não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, 
nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o 
teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas 
portas. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, 
o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia descansou; 
portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o 
santificou.”. Ex 20.8-11. 
   O mandamento começa com um chamado à lembrança 
de se deve guardar o dia de sábado. Em seguida 
encontramos a proibição de se trabalhar no dia de sábado 
e a extensão dessa proibição à própria pessoa, a seus 
filhos, servos, animais de carga e até aos estrangeiros que 
habitavam com o povo de Israel. Depois da proibição são 
dadas duas razões do porquê do mandamento (em seis 
dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo que 
neles há; Deus abençoou e santificou o dia de sábado). 
   Reportando-nos a criação podemos observar que Deus 
fez toda a sua obra em seis dias de vinte e quatro horas. 
No dia sétimo, o sábado, com a obra da criação acabada, 
diz a Bíblia que Deus descansou das obras criadas. Esta 
expressão descansar no dia de sábado não quer dizer que 
Deus se cansou com o trabalho que fizera. Lembremo-nos 
de que Deus é onipotente e tudo que fez foi com o poder 
de sua palavra. “Pela fé, entendemos que os mundos, pela 
palavra de Deus, foram criados; de maneira que aquilo que 
se vê não foi feito do que é aparente” Hb 11.3.  

     O tempo é uma dadiva de Deus ao homem que tem a 
sua vida limitada por ele. Deus  graciosamente dividiu o 
tempo em segundo, minuto (60 segundos), hora (60 
minutos), dia (24 horas), semana (sete dias), mês (trinta 
dias em média), e ano (doze meses). 
     A quebra do mandamento da guarda do sábado no 
mundo bíblico, especialmente no Antigo Testamento, 
atraia o juízo divino sobre o transgressor. (Veja Nm 
15.32-36). Uma das razões do cativeiro babilônico foi a 
quebra do mandamento da guarda do sábado por parte 
do povo de Deus (Veja Jr 17.27; Ne 13.17,18). No Novo 
Testamento encontramos os judeus observando de 
forma legalista o dia do sábado, sendo por isso criticado 
pelo Senhor Jesus (Mt 12.9-14).  
   O Senhor Jesus com a autoridade que tinha como 
Deus reinterpretou o mandamento da guarda do sábado 
dando-lhe a dimensão correta, esclarecendo o seu 
verdadeiro significado. O princípio do mandamento da 
guarda do sábado, segundo se extrai do que Jesus 
disse, é que do tempo semanal que Deus deu ao homem 
um dia deve ser reservado para descanso e adoração a 
Deus. ”E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do 
homem, e não o homem, por causa do sábado. Assim, o 
Filho do Homem até do sábado é senhor” Mc 2.27,28. 
   Outra questão relacionada ao assunto e que merece 
uma explicação é a guarda do domingo no mundo 
cristão. A explicação é a seguinte: Uma, é a que se refere 
ao princípio estabelecido do sábado, que é de que um 
dia da semana seja utilizado para descanso do homem e 
para adoração a Deus. A outra é que no domingo, o 
primeiro dia da semana, após o sábado, é comemorado 
o dia da ressurreição de  nosso Senhor Jesus Cristo. A 
Igreja primitiva se reunia no primeiro dia da semana 
(domingo) para realizar os seus cultos, inclusive, em 
duas ocasiões, com a presença física de Jesus. O fato 
da guarda do domingo e não da do sábado por parte da 
Igreja não consiste em transgressão, pois a mesma está 
sendo coerente com o principio estabelecido por Deus 
quanto ao sábado, e com a prática da Igreja apostólica. 
(Jo 20.1,19,26; At 20.7; 1 Co 16.2).   
   Contextualizando o assunto no que se refere a 
mandamento, transgressão e juízo, é importante 
observar que a regra continua a mesma. Não separar um 
dia da semana para descansar e adorar a Deus consiste 
em transgressão e que, com certeza, os infratores estão 
sob juízo divino.      Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             
         CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR/MAI) 

21 a 23/03 – ENCRI (Valentina); 22,23/03 – Aniversário Núcleo 
de Senhoras Cong. Ernani Sátiro; 24 a 28/03 – Concilio 
Nacional ALIANÇA; 29/03 – Intercâmbio Distrital de Jovens; 
29/03 – Avanço Missionário José Américo; 29/03 – 
Casamento de Esdras (filho Pr. Ednaldo Marques) ; 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. 
               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); 28 – Sandro Rikelse e 29-Renata 
Araújo.                           PARABÉNS ANIVERSARIANTES!                               

 

              

“Lembra-te do dia do sábado, para o 
santificar. Seis dias trabalharás e farás 
toda a tua obra, mas o sétimo dia é o 

sábado do Senhor, teu Deus .     Ex 20.8 

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  

23 – Pr. André; 30 – Pr. Walter  
CULTO DEVOCIONAL 

23 – Dc. José Gentil; 30 – André Fragoso  
MOCIDADE (SÁB) 

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

24 – Pr. Jedaías; 31 – Miss. Liliane 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (24); Meireles (31)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

27 – Pb. Valdenor  (P): Pr. Eudes  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

23 – Miss. Liliane; 30 – Pb. Enoaldo  
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

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

23 – Dc. Josias; 30 – Miss. Liliane  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

23 – Pb. Emanuel; 30 – Pr. André  

LEGENDA: (D) – Dirigente; (P) – Preletor 
 

PRELETORES PROGRAMA RADIO 
 26 – Davi Silva 

 
PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 

29 – Pr. Jedaías 
 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje – Marçal/Gilson 

Ter – Davi; Qui – Josias 
 

 
 
  

 

SUBSTITUIÇÃO DE CABOS ELETRICOS: devido à 

instalação das máquinas de ar condicionado, surgiu a 

necessidade de substituirmos a cabeação antiga 

instalada quando da edificação do templo, estamos 

providenciando a execução desse serviço, que vai 

demandar uma quantia extra de recursos de 

aproximadamente R$ 1.500,00 entre material e mão 

de obra. O trabalho que está sendo executado se 

reveste de urgência devido ao maior consumo de 

energia que estar ocorrendo bem como ao risco de 

incêndio ou um de curto circuito que venha a danificar 

as maquinas de ar condicionado e outros 

equipamentos. Só lembrando aos irmãos que já 

tivemos apagões em nossos cultos. Contamos com a 

sua colaboração entregando o dízimo do Senhor e as 

ofertas voluntárias para a manutenção da obra do 

Senhor através do ministério 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. 

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. 

ANIVERSÁRIO NÚCLEO DAUC ERNANI SÁTIRO: as irmãs 

da Congregação do Ernani Sátiro estão desde ontem 

celebrando ao Senhor pelo aniversário do Núcleo de 

Auxiliadoras daquele trabalho. Pregou ontem a 

missionária Carmem, do Betel Brasileiro, e hoje o Dc. 

Josias ministrará a Palavra de Deus. Participou também 

ontem do culto o Conjunto Getsêmani louvando a Deus. 

O tema escolhido pelas irmãs foi: “Um coração 

quebrantado e contrito”, baseado no Salmo 51.17. 

Parabenizamos as irmãs do Ernani Sátiro e desejamos 

que Deus continue abençoando a todas. 

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. 

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. 

CURSO ATUALIZAÇÃO EM TEOLOGIA SISTEMÁTICA (I): 

nesta semana será enviado o material do próximo 

módulo do curso em apreço (Eclesiologia). O material 

será enviado via NET (apostila e questionário) e o 

encontro para revisão do assunto será na última quinta-

feira de abril, dia 24/04. 

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. 

ORAÇÃO PELOS ENFERMOS: oremos pelos irmãos que 

estão enfrentando enfermidades (Pb. Adelson, Celízia, 

Josefa de Aquino, Pr. Eudes, Enoque e esposa, Marlene 

Soares,...). “Orai uns pelos outros para que sareis”. 
 

 

 

“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/

