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BOLETIM DOMINICAL – 09/02/14 

Creio na Vida Eterna 
Creio em Deus Pai, Todo-poderoso, Criador do Céu e da 
terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso 
Senhor, o qual  foi concebido por obra do Espírito Santo; 
nasceu da virgem Maria; padeceu sob o poder de Pôncio 
Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; ressurgiu dos 
mortos ao terceiro dia; subiu ao Céu; está sentado à direita 
de Deus Pai Todo-poderoso, donde há de vir para julgar os 
vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja 
Universal; na comunhão dos santos; na remissão dos 
pecados; na ressurreição do corpo; na vida eterna. Amém. 
      O último tema objeto da crença declarada no Credo  
Apostólico refere-se a crença na vida eterna, pois o Credo 
diz: “Creio... na Vida Eterna”.  
     Encontramos na Bíblia Sagrada que a vida é um dom de 
Deus. O Criador quando fez o homem o fez do pó da terra e 
soprou em suas narinas o fôlego da vida, e ele tornou-se 
alma vivente. “E formou o Senhor Deus o homem do pó da 
terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida; e o 
homem foi feito alma vivente” Gn 2.7. 
    Com o advento do pecado, a morte surgiu no cenário 
humano, sendo ela o salário do pecado cometido pelos 
nossos primeiros pais, conforme Romanos 5.12: “Pelo 
que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e 
pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a 
todos os homens, por isso que todos pecaram”. Cumpriu-
se na vida do primeiro casal a terrível sentença prevista 
por Deus caso o homem comesse do fruto proibido (Gn 
2.15-17), o que de fato aconteceu, e alastrou-se por toda a 
sua descendência. Portanto, todos os seres humanos, a 
partir do seu nascimento, nasce sob sentença de morte, 
primeiro da morte espiritual que é o afastamento do 
homem de Deus (Ef 2.1), segundo da morte física que é a 
separação da parte espiritual da parte material do homem 
(Ec 12.7), e por fim da morte eterna que é a eterna 
separação do homem de Deus, caso ele morra fisicamente 
estando morto espiritualmente (Mt 25.46). 
  
 

     No Novo Testamento nos é revelado o maravilhoso 
plano de Deus no que se refere a conceder uma vida 
com dimensão eterna ao homem que está morto 
espiritualmente em seus delitos e pecados. “que nos 
salvou e chamou com uma santa vocação; não segundo 
as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e 
graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos 
tempos dos séculos, e que é manifesta, agora, pela 

aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual  
aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a 
incorrupção, pelo evangelho” 2 Tm 1.9,10. Através 
de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a vida, o crente tem 
nele a vida eterna. “Porque Deus amou o mundo de tal 
maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo 
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” 
Jo 3.16. Escrevendo ainda sobre o assunto Paulo disse 
que Deus nos deu vida quando estávamos mortos em 
nossos delitos e pecados. “Ele vos deu vida, estando 
vós mortos nos vossos delitos e pecados” Ef 2.1.  
      A vida eterna começa quando a pessoa é convertida 
pelo Espirito Santo a Cristo, e se prolonga por toda a 
eternidade tendo, portanto, duas dimensões. Uma a que 
se refere à qualidade de vida, uma vida abundante aqui 
neste mundo. “No último dia, o grande dia da festa, 
levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, 
venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a 
Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto 
ele disse com respeito ao Espírito que haviam de 
receber os que nele cressem;...” Jo 7.37-39. A outra 
dimensão da vida eterna é a que se refere a sua 
extensão, por toda a eternidade. “Eu lhes dou a vida 
eterna; jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da 
minha mão” Jo 10.28. “Disse-lhe Jesus: Eu sou a 
ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que 
esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em 
mim nunca morrerá. Crês tu isso?” Jo 11.25,26.  
    A vida e a imortalidade é uma benção que Deus dá 
graciosamente  àqueles que creem de coração em seu 
Filho Jesus Cristo. “E o testemunho é este: que Deus 
nos deu a vida eterna; e esta vida está em seu Filho. 
Quem tem o Filho de Deus tem a vida; quem não tem o 
Filho de Deus não tem a vida.” 1 Jo 5.11,12.  
    Portanto, o indisfarçável desejo do homem de viver 
para sempre pode ser alcançado em Jesus Cristo, pois 
Ele dá vida eterna aos crentes nele.     Pr. Eudes Lopes 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             
         CALENDÁRIO DE EVENTOS (FEV/MAR) 

15/02 Vigília de Oração; 22 e 23/02 – Palestra sobre 
Educação Religiosa; 22/02 – Culto Evangelístico no 
Geisel. 01/03 – Encontro de Mulheres Evang. 
Congregacional CGE. 01 a 04/03 – Retiro Espiritual; 
09/03 – Dia Internacional da Mulher (08); 15,16/03 – 
Aniversário Cong. Ernani Sátiro; 16/03 – Domingo 
Missionário; 21 a 23/03 – ENCRI (Valentina); 22/03 – 
Lual Getsêmani; 24 a 28/03 – Concilio Nacional 
ALIANÇA; 29/03 – Aniversário Geração Avivamento; 
29/03 – Intercâmbio Distrital de Jovens; 29/03 – Avanço 
Missionário José Américo; 30/03 – Sopão Rota do Sol.. 
               ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 

01-Bianca Paredes (Valentina), 02-André Fragoso, 03-
Pedro Henrique (filho de Danilo), 04-Presb. Genison 
Gomes, 06-Elma Araújo, 07-Tatiane Cristine (Valentina), 
09-Henery Lopes, 10-Israel Fernandes, 11-Raiany 
Cynthya (Valentina), 13-Mª do Socorro, 16- Auzeni da 
Silva, 18-Valdilene Albuquerque (Valentina), 18-Camila 
Yasmin (Valentina), 19-Mário Lopes, 20-Albertina 
Claudina, 21-Rebeca Brito, 21-Eva Leite (Valentina), 22- 
José Bruno, 22-Elza Helena, 24-Danilo José, 24-Dara 
Karolynne, 25-Gerlane Lima, 25-Edmilson Marinho (R. 
do Sol), 27-Adriana Meireles, 27-Waldemar Fábio.  

PARABÉNS ANIVERSARIANTES! 
                                 

 

 
 

        ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje– Davi/Marcos Soares;  
Ter – Marçal; Qui – Euclides 

“Eu lhes dou a vida eterna; jamais 

perecerão, e ninguém as arrebatará 

da minha mão” Jo 10.28.  

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 (FEV) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

09 – Pr. Eudes; 16 – Pr. Jedaías; 23 – Davi Silva  
CULTO DEVOCIONAL 

09 – Marlene Soares;  23 – Miss. Mª Eliane  
MOCIDADE (SÁB) 

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

10 – Pr. Jedaías; 17 – Marlene; 24 – Miss. Fcª Angelita 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

 Bosco (17); Meireles (10,24)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

13 - Dc. Murilo; 20 – Dc. Josias;  
27 – Dc. Bosco  (P): Pr. Eudes  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

09 – Miss. Liliane; 16 – Pr. Walter; 23 – Pb. Enoaldo  
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

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

09 – Pb. Saul; 16 – Pb. Emanuel; 23 – Pr. Walter  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

09 – Pr. Walter; 16 – Dc. Gilson 23 – Pb. Emanuel   

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

12 – Davi Silva; 19 – Dc. Gilson; 26 – Miss. Liliane 
PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 

15 – Dc.  Josias 

 
 

1º ENCONTRO DE HOMENS COMUNIDADE BESSAMAR 
DIA 22/02/14. PRELETORES: PASTORES EUDES 

LOPES,  HUGO WAGNER e JOSÉ ANTÔNIO 
TEMA: RESTAURANDO A HONRA DO HOMEM 

DE DEUS. INICIO 09H, TAXA INSCRIÇÃO  
R$ 10,00 (ALMOÇO + MATERIAL. INCLUSOS). 

INFORMAÇÕES: 88084623 (PR. WILTON)  

 
 
 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite iremos celebrar a 

Ceia do Senhor. A Ceia não foi celebrada domingo 

passado como é de praxe por causa da reforma 

dentro do santuário (instalação de janelas de vidro). 

Subamos a Casa do Senhor para essa que é uma da 

mais importante celebração da Igreja. “Fazei isto em 

memória de mim”. 

VIGILIA DE ORAÇÃO: no próximo sábado iremos 

realizar uma vigília de oração que começará às 22h e 

se entenderá até as 05h do domingo, seguida de um 

café da manhã. Nesta vigília teremos oração, louvor, 

testemunhos e pregação da Palavra de Deus. Estarão 

conosco na Vigília as missionárias Aurília, Josélia, 

Conceição em horários deferentes, e o Conjunto 

Abençoar. Venha buscar conosco a presença do 

Senhor. 

TRABALHO DOMINGO PELA MANHÃ: no próximo 

domingo devido o encerramento da Vigília teremos 

um culto pela manhã no lugar da Escola Dominical. As 

classes infantis irão funcionar normalmente. Pregará 

no culto da manhã o pastor da Igreja. 

INSTALAÇÃO DE JANELAS DE VIDRO: estamos 

providenciando pela graça divina a instalação de sete 

janelas de vidro blindex no templo sede. Essa 

instalação faz parte do projeto geral de climatização 

da Igreja. Pedimos que os irmãos continuem orando e 

contribuindo para que a instalação seja feita sem 

maiores dificuldades.  

CULTO EVANGELISTICO NO SABADO: no sábado dia 

22/02, iremos realizar um culto evangelístico no 

Geisel. O lugar do culto será informado hoje à noite. 

RETIRO ESPIRITUAL: devido dificuldade de encontrar 

um local adequado e a um custo dentro das 

possiblidades da Igreja, tudo indica que Iremos ter o 

nosso Retiro Espiritual nas dependências da Igreja no 

domingo e na segunda-feira, com cultos pela manhã e 

à tarde. Quanto aos jovens estamos pensando em 

fazer com eles uma programação especial num dos 

dias do Retiro, provavelmente, em parceria com outra 

Igreja Congregacional. No domingo teremos almoço 

na Igreja. Na segunda-feira não haverá almoço e o 

culto da tarde será dirigido pela direção do Círculo de 

Oração da Igreja. Oremos por esse evento. 

CLIMATIZAÇÃO DA IGREJA: Engaje-se na campanha de 

climatização da Igreja. Procure o Presb. Evandro e se 

comprometa com R$ 50,00 durante dez meses. Quem 

quiser participar, mas não tem disponível essa 

quantia, participe como desejar. 

 

 

CULTO NA CASA DE ACOLHIDA: no próximo sábado 

iremos realizar o culto na Casa de Acolhida.  Queremos 

contar com a presença de diversos irmãos participando 

daquele culto. Procure Bruno e dê o seu nome. 

SORTEIO DINF: o Departamento Infantil está 

promovendo um sorteio de um pacote de 

eletrodomésticos (liquidificador, espremedor, 

sanduicheira). Cartela R$ 3,00. Prestigiem! 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM TEOLOGICA:  o encontro 

para revisão do módulo de Angelologia será realizado 

na próxima quinta-feira, dia 13/02/14. 

PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO RELIGIOSA: o DINF 

juntamente com o DERE irá promover nos dias 22 e 

23/02 a palestra “Educação Religiosa como 

instrumento de Crescimento da Igreja”. A palestrante 

será a irmã Mestranda Virginia Macedo, da Comunidade 

Evangélica Bessamar. A primeira palestra que será 

realizada no sábado à noite, a partir das 19h30m, será 

dirigida aos agentes envolvidos na atividade de ensino 

da Igreja (diretores, secretários e professores da EBD, e 

obreiros em geral). A segunda será realizada no 

domingo pela manhã, a partir das 09h, tendo como 

público alvo toda a Igreja.  

PROJETO 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. Os 

irmãos que agendarem os cultos devem convidar os 

seus familiares e vizinhos para ouvir o Santo Evangelho. 

ESCOLA DE MÚSICA ADELSON ALEXANDRE (EMAA): é 

com muita alegria que informamos aos amados irmãos 

que a EMAA – Escola de Música Adelson Alexandre 

iniciará suas atividades no dia 08/02/14 nas 

dependências da III IEC – Geisel (próximo ao CNEC). As 

matrículas podem ser realizadas nos seguintes cursos: 

Violão, Teclado, Bateria, Baixo, Guitarra, e Iniciação 

Musical. O valor da matrícula será de R$ 30,00 + 1 kg 

de alimento não perecível e as mensalidades serão de 

R$25,00 + 1 kg de alimento. As Aulas de Técnica Vocal 

como já informado ficará um pouco mais caro R$ 

40,00. Garanta já a sua vaga e procure os irmãos 

Danilo, Fábio, André ou Christyanne e solicite a sua 

Ficha de Inscrição. Contato: 88291631 (Danilo Rocha). 

VIGÍLIA DE ORAÇÃO (15/02/14). PARTICIPE! 

 

“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/

