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Escravo de orelha furada 
       Na sociedade israelita do tempo coberto pelo 
Pentateuco e pelos livros Históricos havia a figura da 
escravidão. Os escravos eram feitos assim por 
consequência da guerra, das dividas contraídas e não 
pagas, ou comprados. Para amenizar a vida de israelitas 
envolvidos nessa instituição como escravos Deus 
determinara que, de tempo em tempo, esses escravos 
fossem libertados. “Se comprares um servo hebreu, seis 
anos servirá; mas, ao sétimo, sairá forro, de graça. Se 
entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá; se 
ele era homem casado, sairá sua mulher com ele” Ex 
21.2,3. Se esse escravo, no ano de sua libertação (o 
sétimo ano), por amor ao seu senhor não quisesse a 
liberdade, o seu senhor o levava aos anciãos da cidade e 
ali a sua orelha seria furada e ele se tornaria seu escravo 
à vida toda. “Mas, se aquele servo expressamente disser: 
Eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, 
não quero sair forro, então, seu senhor o levará aos 
juízes, e o fará chegar à porta, ou ao postigo, e seu 
senhor lhe furará a orelha com uma sovela; e o servirá 
para sempre” Ex 21.5,6.  
      Olhando a questão da escravidão do ponto de vista 
teológico podemos constatar, pelo ensino bíblico, que o 
ser humano é escravo do pecado, por natureza. Quando 
o homem nasce já nasce sob a escravidão do pecado e 
debaixo de condenação. “Porque todos pecaram e 
destituídos estão da glória de Deus” Rm 3.23. “... todo 
aquele que comete pecado é servo do pecado” Jo 8.34. 
“Porque o salário do pecado é a morte,...” Rm 6.23. 
      Quando o ser humano passa pela experiência da 

conversão ele é libertado da escravidão do pecado. “Se 
pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres” 
Jo 8.36. “Ele nos libertou do império das trevas e nos 
transportou para o reino do Filho do seu amor’ Cl 1.13. 
Graças a essa libertação proporcionada por nosso 
Senhor Jesus Cristo, nos é revelado que o pecado não 
terá domínio sobre nós, porque não estamos mais 
debaixo da lei e sim da graça.  (Rm 6.14). 
     A libertação do homem da escravidão do pecado foi 
proporcionada pelo derramamento do sangue de Jesus 
na cruz do Calvário, pagando Ele assim o preço de 
nossa libertação. “sabendo que não foi com coisas 
corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados 
da vossa vã maneira de viver que, por tradição, 
recebestes dos vossos pais, mas com o precioso 
sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e 
incontaminado” 1 Pe 1.18,19.  
     Vimos acima que Jesus nos comprou com o seu 
precioso sangue. Assim sendo não nos pertencemos 
mais a nós mesmos e sim ao Senhor. Somos sua 
propriedade. Ele é o nosso Senhor e nós os seus 
servos. “E, libertados do pecado, fostes feitos servos da 
justiça” Rm 6.18. “Mas, agora, libertados do pecado e 
feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para 
santificação, e por fim a vida eterna” Rm 6.22. 
     Quando a pessoa crer em Jesus e o aceita como 
Salvador, automaticamente, ela passa a ter sobre si o 
senhorio de Cristo. Pertence a Ele para sempre, foi 
comprado por bom preço, é um escravo de orelha 
furada.  
      Sabemos que um escravo, apesar de ter, como ser 
humano que é, uma vontade, a vontade que prevalece 
no relacionamento entre ambos é a vontade do Senhor. 
      A grande pergunta que se faz é como encaramos 
essa relação? Somos escravos de “orelhas furadas”, 
que voluntariamente procuramos viver em função do 
nosso Senhor e de sua Igreja ou queremos viver ainda 
fazendo a nossa vontade pecaminosa? 
    Irmãos é hora de nos posicionarmos como servos de 
Cristo, obedecendo em tudo a sua santa vontade. 

                                    Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 DINÂMICA DA IGREJA 
Domingo: 09h – Escola Dominical/10h30m – Culto 
Devocional/18h – Culto Vespertino  (1º domingo  – Ceia do 
Senhor); Terça–Feira: 19h30m – Culto de Oração; Quarta–
Feira: 15h – Culto da Hora Nona/19h30m – Ensaio do Conj. 
Ebenézer; Quinta-Feira: 19h30m – Culto de Estudo 
Bíblico/20h15m – Assembleia da Igreja (3ª quinta-feira de dois 
em dois meses); Sexta-Feira: 19h30m – Culto nos Lares 
(uma vez por mês)/19h30m – Culto de Evangelização 
(quinzenal); Sábado: 19h30m  – Ensaio do Conjunto Coral; 
19h30m – Culto dos Jovens   (Culto Matutino: Seg a Sex – 
07h30m às 08h30m) (1ª Semana do mês – Culto de oração de 
segunda a sexta) 

CALENDÁRIO DE EVENTOS Junho/Julho/12 
27 a 29/06 – Escola Bíblica de Férias; 07/07 – Reunião de 
lideranças da Igreja; 10/07 - Dia da Mulher Congregacional 
(11); 28/07 – Avanço Evangelístico no Geisel; 29/07 – 
Aniversário Conjunto Coral. 
                    ANIVERSARIANTES DE JUNHO 

 
01- Mardoqueu Mendes (R. do Sol); 02 - Myllena 
Araújo; 04- Lucyan Soares; 05- Pr. Toni (Valentina); 06- 
Samuel de Oliveira; 06- Mª Geralda (Valentina); 07- 
Letícia Dantas; 08- Viviane da Costa; 09- Cleane Martins 
(E. Sátyro); 10- Mª de Lourdes (E. Sátyro); 10- Marília 
dos Santos; 11- Euzari Mª (Valentina); 11- Thamayron 
Alves (Valentina); 15- Janiele Andrade; 17- Jair Costa (J. 
Américo); 18- Diác. Marcos Soares (Valentina); 18- 
Francisca Angelita; 18- Mª José Teixeira (R. do Sol); 18- 
Emília Lopes (E. Sátyro);  19- Enoque Monteiro; 20- 
Djanilson Rodrigues; 21- Camila Cíntia (Valentina); 23- 
Diác. Valdenor Torres; 23- Paulo Correia Josué; 23- Mª 
Costa (E. Sátyro); 23- Eliane da Penha (Valentina); 24- 
Josefa de Aquino; 27- Kristofer Silva; 28- Cícera Paulino; 
28- Gabriel Felipe (R. do Sol); 29- Thiago Augusto; 30 - 
Pr. Walter Bezerra; 30- Laércia Jamilly.    

 
ESCALA DE DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje à noite – Demétryo/Davi; 
 Ter – Bosco; Qui – Marçal; Sáb – Makobi  

 

 
 

PARABÉNS para você, 

aniversariantes. 

 



 

            

 
 

ESCALA DE OBREIROS (JULHO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 

01 – Pr. Eudes; 08 – Pr. Cícero; 15 – Pr. Jedaías;  
22 – Pr. Walter; 29 – Miss. Liliane   

CULTO DEVOCIONAL 
01 – Miss. Francisca; 08 – Gentil; 15 – Jaciara;  

22 – Iza Maria; 29 – Claudiane   
CULTO DA HORA NONA (QUA) 
04 – Marlene; 11 – Miss. Francisca; 

18 – Carmelita; 25 - Marlene 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Meireles (04,18); Antônio João (11,25) 
 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

Dirigentes: 12 – Diác. Davi; 19 – Diác. Bosco;  
26 – Diác. Demétryo 

Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 

07 - Pr. Walter;  14 – Fabiano;  
21 – André Augusto; 28 – Miss. Mª Eliane 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

01 – Pr. Cícero; 08 – Pr. Jedaías; 15 – Pr. Eudes;  
22 – Miss. Liliane; 29 – Pr. Walter   

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
01 – Pr. André; 08 – Pr. Walter; 15 – B.T. Samuel;  

22 – Pb. Lucine; 29 – Pb. Silas   
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

01 – B.T. Samuel; 08 – Pb. Lucine; 15 – Pr. André;  
22 – Pr. Cícero; 29 – Pr. André    

        CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
01 – Presb. Inaldo; 08 – B.T. Samuel; 15 – Diác. 
Francisco; 22 – B.T. Samuel; 29 – Pb. C. Alberto   

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
Dia 04 – Pr. Walter; 11 – Pr. Eudes;  

18 – Pr. Cícero; 25 – Pb. Lucine 
SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

 
 

 

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS (27 a 29/06): o 
Departamento Infantil (DINF) de nossa Igreja irá 
realizar nos dias acima, no horário das 14h às 16h, a 
sua EBF. O público alvo será crianças de 05 a 12 anos. 
As inscrições já estão abertas. A taxa de participação da 
criança é um quilo de alimento não perecível. Os pais que 
têm crianças nessa faixa etária devem ir se programando 
para que os seus filhos participe desse evento. Pedimos 
ainda que as famílias convidem crianças de seus parentes 
e vizinhos e pessoas de seu relacionamento para que 
essas crianças ouçam falar de Jesus. 

SEMANA DE ORAÇÃO (02 a 06): Direção dos cultos: 
Seg – DAUC; Ter – Pastor da Igreja; Qua – DLOV; Qui 
– DHEC; Sex – DMOC. O período de reflexão bíblica 
(15 a 20 minutos) ficará a cargo da direção de cada 
Departamento. “Orai sem cessar”. 
REUNIÃO LIDERANÇAS (07/07): nessa data, no horário 
das 09h às 12h, iremos realizar a nossa reunião de 
lideranças com público alvo os Pastores, os Presbíteros, 
os Diáconos, os diretores e vice dos diversos 
departamentos da Igreja, e os dirigentes das 
Congregações. Depois da reunião almoçaremos juntos na 
Igreja. O Pastor Walter Moura estará nos trazendo uma 
reflexão bíblica. 
DIA DA MULHER CONGREGACIONAL: na sexta-feira 
dia 13/07 iremos comemorar o Dia da Mulher 
Congregacional (10/07). Nesse dia estaremos oferecendo 
um culto de gratidão a Deus pela vida das mulheres de 
nossa Igreja. Pregará no culto a irmã Marlene Soares. 
SITE DA III IEC/JPA (I): o site de nossa igreja na Internet 
está sendo expressivamente visitado. Nele estamos 
veiculando as mensagens pregadas aos domingos, o 
boletim dominical da igreja, noticias da igreja sofredora e 
do mundo evangélico além de outras informações 
preciosas para a vida dos crentes em Cristo. Ainda no site 
você encontrará apostilas sobre instruções básicas para 
os iniciantes na fé, e sobre a doutrina cristã (Uma visão 
panorâmica da Teologia Sistemática), ambas de autoria 
do Pastor da Igreja, além de muitos artigos interessantes. 
Visitem-nos no endereço WWW.3iec.com.br 

 
VISITANTES SEJAM BEM VINDO! 

 

NOTA DE FALECIMENTO: faleceu na madrugada da 
quinta-feira passada, com a idade de 67 anos, a senhora 
Mª do Livramento Ferreira Rocha genitora de nosso irmão  
Djanilson Rocha. Registramos neste boletim as nossas 
condolências a família enlutada. 
RELATÓRIOS FINANCEIROS: já estar disponível no 
quadro de avisos da Igreja a relação de contribuintes do 
mês de maio e o balancete desse mês. As dúvidas que 
porventura surjam, deve ser tratada com a irmã contadora 
Lúcia Diniz. 
UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IGREJA: os 
Departamentos que tiverem necessidade de utilizar o 
DATASHOW e o NOTEBOOK da Igreja devem, com 
antecedência, comunicar ao Pastor Cícero para a 
liberação dos mesmos, devido esses equipamentos 
estarem guardados na sala do DMIS. Após o uso, os  
equipamentos em questão devem ser devolvidos ao DMIS 
para a guarda dos mesmos.  
GABINETE PASTORAL: terça e quinta-feira – 09h às 
11h, nas instalações da Igreja – Pastores Eudes 
(88808310) e Cícero (87359810). Os jovens e 
adolescentes devem procurar Pastor Walter para gabinete 
Pastoral (88780672). 
ORAÇÃO PELOS ENFERMOS: não nos esqueçamos de 
orar a Deus em favor dos irmãos que estão enfrentando 
enfermidades, dentre eles Maria Vicência, Josefa de 
Aquino, Maria José esposa de Enoque, Fátima esposa de 
Euclides, Presb. Adelson e Maria Guedes. “Orai uns pelos 
outros para que sareis”. 

RÁDIO COMUNITÁRIA CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 
QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 

OUÇA O PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL, 
ORE POR ELE, E INTERAJA COM O PROGRAMA 

ATRAVÉS DO  FONE: 3242.5190 

 
ESCALA CONJUNTOS MUSICAIS  

24 – Kyrios, Ebenézer 
        

 
 

Lâmpada para os 

meus pés é tua 

Palavra, e luz para 

o meu caminho. 

“Prega a Palavra, 
insta, quer seja 

oportuno, quer  não...” 

2 Tm 4.2 

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

