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BOLETIM DOMINICAL – 03/11/13 

Creio que Jesus padeceu  
sob Pôncio Pilatos 

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. 
      Muitos teólogos acham estranho que numa declaração 
de fé se contenha uma informação histórica como tem o 
Credo Apostólico, quando cita o nome do procurador 
romano Pôncio Pilatos sob cujo governo padeceu Jesus 
Cristo. Hoje vemos como foi importante essa informação, 
devido alguns negarem a historicidade de Jesus. 
     Segundo os historiadores, Pôncio Pilatos foi o quinto 
procurador romano na Judéia, e governou aquela difícil 
província do império romano nos anos de 26 D.C. a 36 D.C. 
sendo destituído do cargo devido à excessiva força com 
que tratou uma revolta entre os galileus (Lc 13.1,2). 
    Paulo escrevendo aos Gálatas (4.4) nos revelou que na 
plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho nascido de 
mulher. Tratando-se da plenitude dos tempos no programa 
divino, é preciso que nos reportemos ao livro do profeta 
Daniel onde encontramos uma revelação sobre as grandes 
potencias que iriam dominar o mundo conhecido, até ao 
primeiro advento de Cristo, pela ordem, Caldeus, Persas, 
Gregos e Romanos (cabeça de ouro, tórax e braços de 
prata, ventre e coxas de cobre, pernas de ferro e pés de 
ferro e de barro, da estátua do sonho de Nabucodonosor). 
Dn 2.31-45. 
   As pernas de ferro e os pés de ferro e de barro, que 
Daniel falou era o império romano que depois de submeter 
o dilacerado império grego conquistou o mundo todo. 

Esse império é retratado ainda por Daniel como o animal 
terrível do capitulo sete de sua profecia, que a tudo 
destruía. “Depois disto, eu continuava olhando nas 
visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e 
espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de 
ferro; e devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o 
que sobejava; e era diferente de todos os animais que 
apareceram antes dele, e tinha dez pontas” Dn 7.7. 
    Como era grande a extensão física do império romano, 
para administrá-lo os imperadores romanos nomeavam 
procuradores para representar o império nas províncias 
conquistadas, cabendo a Pilatos a Judéia, a província 
mais difícil de ser administrada, devido ao nacionalismo 
judaico alicerçado em sua religião monoteísta. 
   Lucas no início do seu evangelho trata de informar os 
lideres políticos da época em que João Batista e, pouco 
depois, Jesus começaram os seus ministérios (Lc 3.1), 
dentre eles Pilatos. Todos os quatro evangelhos dizem 
que o Senhor Jesus foi apresentado a Pilatos pelas 
autoridades religiosas de Israel para ser dada a sentença 
final já decidida pelo tribunal judaico (Mt 27.11-26; Mc 
15.1-15; Lc 23.1-25; Jo 18.28-40; 19.1-16). Isso aconteceu 
devido Roma ter puxado para si a decisão final quando 
se tratava de condenar alguém à morte, no âmbito do 
império (Jo 18.31). Além disso, estava já determinado 
por Deus que a morte de Seu filho seria por crucificação, 
que era a pena comum aplicada pelo império romano 
aos piores criminosos (Mt 26.2; Jo 18.32; At 4.27,28). Se 
a pena de morte de Jesus fosse executada pelos judeus, 
ele teria sido apedrejado e não crucificado conforme 
mandava a lei mosaica, quando se tratava de pecado de 
blasfêmia  –  a acusação contra Jesus (Lv 24.10-16,23). 
   Pilatos até tentou libertar Jesus, pois percebeu que a 
acusação fora motivada por inveja (Mt 27.18; Mc 15.10). 
Além disso, sua mulher lhe revelara que tivera um sonho 
e muito sofrera por isso, e aconselhou ao seu marido a 
não se envolver com a causa daquele justo (Mt 27.19), 
mas devido a pressão dos principais lideres religiosos 
de Israel e por conveniência politica, condenou Jesus a 
morte por crucificação.   
   Segundo se infere do texto de Atos 4.27,28, Pilatos já 
tinha sido designado por Deus para ser um dos 
instrumentos para levar Jesus à cruz, a fim de realizar a 
obra redentora. O fato de ter sido usado por Deus com 
esse propósito não o exime da responsabilidade moral 
pelo ato praticado.         Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 

 09,10/11 – Aniversário da Mocidade; 09/11 – Casamento de 
Samuel; 15/11 – Manhã de Jejum e Oração; 16,17/11 – 
Aniversário Núcleo Auxiliadora Valentina; 23 – Casamento de 
Jonas (filho de Francisca Angelita); 24/11 – Aniversário 
Getsêmani. 01/12 – Aniversário das Auxiliadoras. 07/12 – 
Reunião de Lideranças/Almoço; 08/12 – Dia da Bíblia; 13/12 – 
Culto Gratidão Celízia; 14/12 – Confraternização dos Jovens; 
21/1’2 – Jantar de Confraternização Igreja; 24/12 – 
Celebração do Natal; 28/12 – Jantar Confraternização Rota do 
Sol; 31/12 – Culto Final de Ano (Igreja/Congregações).  
                     ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 
01-Manuel João; 02-Jhulia Belmont; 02-Helena (filha 
de Christyanne); 03-Joyce André; 04-José Trajano; 
04-Artemísia Fragoso; 06-Ana Weslia (neta de 
Fátima Rodrigues); 07-Yuri Costa; 09-Mª José 
Araújo (esposa de Enoque); 09-Raquel Bezerra; 10-
Adeilda Meireles; 11-Adielson Cavalcanti (R. do 
Sol); 11-Eudes Júnior; 14-Diác. João Bosco; 15-Mª 
José Felipe (R. do Sol); 15-Manoel dos Santos (R. do 
Sol); 18-Adriana de Oliveira (Valentina); 18-Joanne 
Daienne; 18-Dayse Evelyn; 18-Francisco Pereira (E. 
Sátiro); 19-Cleytiane Vitória (E. Sátyro); 19-
Clemilson Rodrigues (Valentina); 20-Braz Marculino 
(E. Sátiro); 20-Geysa Carla; 21-Francisco de Assis 
(Valentina); 22-Lindalva Serafim; 22-Ediene Talita 
(Valentina); 23-Marivalda Souza; 23-Josenildo da 
Silva (Naldinho); 24-Ana Karoline (Valentina); 24-
Cristina Rodrigues; 25-Jefte Jonny (E. Sátyro); 25-
Claudiane Félix; 26-Daniela Marinho (R. do Sol); 26-
Joquebede Porfírio; 28-João Rodrigues; 28-Jairo da 
Costa (J. Américo); 29-Michael Ewerton e 29-
Ruanna A. Cavalcanti. 

 

 

“... contra o teu santo Filho Jesus ,que 
tu ungiste, se ajuntaram, não só 

Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os 
gentios e os povos de Israel” At 4.27 

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 (NOV) 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 

03 – B.T. Samuel; 10 – Miss. Liliane;  
17 – Pb. Enoaldo; 24 – Pr. Jedaías        

CULTO DEVOCIONAL 

03 – André Fragoso; 10 – Isabel Cristina;  
17 – Katia Maria; 24 – Marlene Soares  

MOCIDADE (SÁB) 

02 – Raquel; 09 – Fabiano; 16 – Josias;  
23 – Murilo; 30 – Davi Silva 

CULTO DA HORA NONA (SEG) 

04 – Pr. Jedaías; 11- Miss. Liliane;  
18 – Marlene Soares; 25 – Telma  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

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

(D) 14 – Dc. Marçal; 21 – Dc. Meireles;  
28 – Asp. Dc. Murilo.  (P) – Pr. Eudes  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

03 – Pr. Jedaías; 10 – Pb. Silas;  
17 – Pr. Walter; 24 – Pb. Enoaldo               

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

03 – Pr. Walter; 10 – Pr. André;  
17 – Pb. Silas; 24 – Pb. Emanuel               

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

02 - Davi Silva; 09 – Miss. Liliane;  
16 – Pb. Saul; 23 – Da Luz; 30 – Pb. Emanuel 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM);  

03 – Pb. Saul; 10 – Pr. Walter;  
17 – Pb. Emanuel; 24 – Pr. André               

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

03 – Pb. Carlos Alberto; 10 – Pr. Jedaías;  
17 – Dc. Gilson; 24 – B.T. Samuel               

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

 
 

 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite, em culto solene, 

iremos celebrar a Ceia do Senhor. Lembremo-nos de 

que a Ceia é o símbolo memorial da morte redentora 

de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremo-nos ainda de 

que Jesus mandou que a Sua Igreja fizesse essa 

celebração em Sua memória até que Ele viesse pela 

segunda vez.  “Fazei isto em memória de mim”. 

CLIMATIZAÇÃO DA IGREJA: já concluímos a instalação 

das máquinas de ar condicionado para a climatização 

da Igreja. Estamos providenciando, para 

complementar o projeto, a instalação de duas 

máquinas de cortina de ar para as portas da frente e 

da lateral da Igreja, visando mantê-las sempre abertas 

nos horários de cultos. Pretendemos inaugurar a 

climatização da Igreja no terceiro domingo deste mês. 

Ore e contribua para esse projeto. 

VIAGEM PRESB. EVANDRO JOSÉ: o Presb. Evandro 

José e sua esposa Wanderlange viajaram hoje de 

madrugada para Florianópolis/SC. A previsão de 

retorno do casal é na próxima quinta-feira. Oremos 

por Evandro e sua esposa para que a viagem seja em 

tudo abençoada por Deus. 

CURSO ATUALIZAÇÃO EM TEOLOGIA SISTEMATICA: já 

foi encaminhada na sexta-feira passada, via NET, aos 

participantes, o módulo de Cristologia e o questionário 

correspondente. O encontro para revisão e entrega do 

questionário será na última sexta-feira de novembro 

(29/11).  

ESTUDO DO PAI NOSSO: nas quintas-feiras estamos 

estudando com o Pastor Eudes a oração do Pai Nosso. 

Aproveite a oportunidade que Deus lhe está dando de 

aprender mais da Bíblia. 

ESTUDO DO CREDO APOSTÓLICO: o Credo Apostólico 

está sendo estudado na Escola Dominical (classe de 

homens e classe de mulheres). Aproveite essa 

oportunidade para conhecer esse importante 

documento da fé cristã. 

SORTEIO MOTO: no sábado dia 26/10, foi realizado o 

sorteio de uma moto POP, na Congregação do 

Valentina. Ganhador: Otávio Junior, de Dona Inês/PB. 

 

CURSO INGLÊS ON LINE/PRESENCIAL 
www.englishwithjody.wordpress.com 

Professor Josinaldo - 88554383  

O curso é via NET. Encontros presenciais na III 

IEC/JPA, aos sábados, 14h às 16h.  

Inscrição: R$ 40,00 para os membros da Igreja e R$ 

50,00 para os de fora.    Prestigiem! 

SEMANA DE ORAÇÃO (04 a 08): de segunda a sexta-

feira a igreja estará se reunindo a noite (19h30m às 

21h) para buscar a face do Senhor com oração. Vão 

dirigir os cultos da Semana de Oração os irmãos: Seg – 

Pb. Léo; Ter – Pr. Eudes; Qua – Adriana Meireles; Qui – 

Pr. Jedaías; Sex – Pb. Diniz. “Orai sem cessar”. 

ANIVERSÁRIO DE NOSSA MOCIDADE (09,10/11): nos 

próximos sábado e domingo os jovens de nossa Igreja 

estarão celebrando ao Senhor por mais um aniversário. 

Pregará no culto do sábado o Pastor Bartolomeu Lopes, 

da 1ª IEC/JPA e no do domingo a Miss. Liliane. Pedimos 

aos pais que tragam os seus filhos. 

CASA DE ACOLHIDA INFANTIL: o DINF irá realizar um 

trabalho, no dia 09/11 (próximo sábado), na Casa de 

Acolhida Infantil em Bayeux/PB. Oremos por esse 

trabalho para que Deus o abençoe em tudo. 

CAMPANHA AR CONDICIONADO: não se esqueçam de 

participar da campanha de climatização da Igreja. As 

maquinas já foram compradas e instaladas. O valor 

total das máquinas foi R$ 17.650,00. Pagamos R$ 

3.500,00 e parcelamos o restante em dez parcelas de 

R$ 1.415,00. Queremos contar com a colaboração de 

30 irmãos contribuindo com R$ 50,00 durante 10 

meses. Procurem o Presb. Evandro José. 

ESCOLHA DE DIRETORIAS PARA 2014: o Pastor da 

Igreja orienta aos Departamentos DHEC, DAUC, DMOC, 

DAEC e DLOV a agendarem reunião no mês de 

novembro para escolha das diretorias para 2014. As 

datas devem ser informadas ao Pastor da Igreja, para a 

sua participação. A atual diretoria do DINF deve 

também programar uma reunião para a escolha da 

nova diretoria. As diretorias para os demais 

departamentos serão tratadas pelo Conselho da Igreja. 

CONFECÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS PARA 2014: 

As novas diretorias se reunirão com o Pastor da Igreja 

para confecção do calendário de eventos 2014, na 

primeira quinzena de dezembro. Oremos por isso. 

MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos por missões, pela saúde 

dos enfermos, pelos pastores, pelos oficiais, pelas 

congregações, pelos departamentos, pelas famílias, 

pela ALIANÇA e pela Pátria. 

ESCALA DIÁCONOS/ASPIRANTES (IGREJA SEDE) 

Hoje – Euclides/Antônio João 
    Ter – Josias Junior; Qui – Marçal; Sáb – Davi 

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

06 – Pr. Jedaías; 13 – Miss. Liliane;  
20 – B.T. Samuel; 27 – Presb. Saul 

 
 
 

“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.englishwithjody.wordpress.com/
http://www.cruzdas/

