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BOLETIM DOMINICAL – 17/11/13 

Creio que Jesus morreu na cruz 
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. 
      Dando continuidade ao estudo do Credo Apostólico 
iremos neste boletim falar sobre o fato histórico da morte 
de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e sua 
implicação teológica na vida dos seres humanos. 
      Vimos no artigo anterior que Jesus foi condenado à 
morte pelo tribunal judaico por ter blasfemado, segundo os 
seus acusadores, contra Deus. Como os judeus não 
podiam aplicar a pena de morte, que no caso seria por 
apedrejamento, por estar sob a jurisdição do império 
romano, o caso foi levado a Pilatos, procurador romano,  
para ser consumado. Mesmo o tribunal romano não tendo 
razões para condenar Jesus à morte, segundo o próprio 
juiz que julgou o caso, Pilatos, por conveniência politica e 
pressão das autoridades judaicas Jesus foi entregue à 
morte de crucificação que era a pena aplicada pelos 
romanos. Isto aconteceu para que se cumprissem as 
palavras de Jesus quando profetizou que seria esse o tipo 
de morte que iria sofrer (Mt 20.18,19; Jo 17.32). 
     Na hora terceira (nove horas da manhã) Jesus foi 
pregado na cruz e nela passou seis horas, vindo a falecer 
na hora nona (três horas da tarde) do mesmo dia, sexta-
feira, o dia anterior ao sábado. 
    Segundo o relato do evangelista João os líderes judeus 
pediram a Pilatos que quebrassem as pernas dos três 
condenados para que os seus corpos não ficassem 
pregados na cruz no dia de sábado, no outro dia da 
  
 
       

crucificação (Dt 21.22,23). Autorizados por Pilatos os 
soldados quebraram as pernas dos dois malfeitores que 
ladeavam Jesus, mas a Ele não fizeram isso porque já 
tinha morrido, e também para se cumprir a palavra 
profética que dizia que nenhum de seus ossos seria 
quebrado (Ex 12.46; Jo 19.36). Um dos soldados para se 
certificar de que de fato Jesus tinha morrido o feriu com 
a lança num de seus lados, saindo do ferimento sangue 
e água, conforme relato de João (Jo 19.34,37). 
   Alguém poderia objetar por que Jesus morreu tão 
cedo, comparado com os outros dois que foi preciso que 
lhes quebrassem as pernas para que isso acontecesse. 
A questão é que nenhum dos malfeitores que foi 
crucificado com Ele sofreu o que Ele sofrera. Os flagelos 
que Jesus sofreu, antes da sua crucificação, por si 
mesmo poderiam acarretar a sua morte. Ele foi 
terrivelmente chicoteado, sofreu uma pressão 
psicológica inimaginável, levou pancadas na cabeça, 
cravaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, etc (Mt  
20.19; 27.26; Jo 19.1; Mt 27.30; Mc 15.19). 
   Todos os relatos feitos pelos quatro evangelistas 
afirmam categoricamente que Jesus morreu (Mt 27.50; 
15.37; Lc 23.46; Jo 19.30). Transcrevemos a seguir um 
desses relatos: “E, clamando Jesus com grande voz, 
disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, 
havendo dito isto, expirou” Lc 24.46. 
    Quanto às implicações teológicas da morte de Jesus, 
ela foi: 1) uma morte sacrificial, um sacrifício pelos 
pecados dos homens (Hb 10.12); uma morte 
propiciatória, tornando Deus favorável ao homem (1 Jo 
4.10); uma expiação pelo pecado, removendo a culpa (Hb 
2.17 ); uma morte redentora, pagou o preço da redenção 
do seu povo (Ef 1.7); uma morte vicária, em favor de 
outros (1 Pe 3.18 ); uma morte substitutiva, em lugar de 
outrem (1 Pe 2.24); foi ainda um grande brado de vitória 
sobre os poderes das trevas (Cl 2.14,15). Nada na 
história da redenção se compara com a morte de Cristo 
na cruz, essa foi a maior de todas as suas obras 
realizadas em seu ministério terreno, pois ela foi o único 
ato que reconciliou o homem pecador com Deus. 
   Aqueles que dizem que Jesus não morreu na cruz,  que 
desmaiou, que teve uma sincope, e que depois de ser 
tirado da cruz desapareceu da história, e por não 
acreditarem também em sua posterior ressurreição, 
labutam em terrível  erro que vai lhes custar a perdição 
eterna.             Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 

 16,17/11 – Aniversário Núcleo Auxiliadora Valentina; 23 – 
Casamento de Jonas (filho de Francisca Angelita); 24/11 –
Aniversário Getsêmani; 30/11 – Excursão dos Jovens; 07/12 – 
Reunião de Lideranças/Almoço; 08/12 – Aniversário das 
Auxiliadoras. 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. 

 

 

“E, clamando Jesus com grande voz, 
disse: Pai, nas tuas mãos entrego o 
meu espírito. E, havendo dito isto, 

expirou” Lc 24.46 

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) 

17 – Pr. Eudes; 24 – Pr. Jedaías        
CULTO DEVOCIONAL 

17 – Marlene Soares;   
MOCIDADE (SÁB) 

30 – Davi da Silva 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

18 – Marlene Soares; 25 – Telma  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

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

21 – Dc. Meireles; 28 – Asp. Dc. Murilo.  (P) – Pr. Eudes  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

17 – Miss. Matilde; 24 – Pr. Walter               
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

17 – Pb. Silas; 24 – Pb. Emanuel               
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

23 – Da Luz; 30 – Pb. Emanuel 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM);  

17 – Pr. André; 24 – Miss. Liliane               
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

17 – Dc. Gilson; 24 – B.T. Samuel               
LEGENDA: (D) – Dirigente; (P) – Preletor 

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

20 – B.T. Samuel; 27 – Presb. Saul 
@@@@@@@@@ 

VENDE-SE APARTAMENTO: Eunice vende 
apartamento no condomínio Geisel II,  frente leste, 

valor R$ 90.000,00, fone contato 88732195. 
Interessado pode ainda tratar com  

Diác. Euclides, fone 87031970 

 
 
ESCALA DIÁCONOS/ASPIRANTES (IGREJA SEDE) 

Hoje–Euclides/Gentil; Ter–Murilo; Qui–Josias 

NOIVADO: noivaram no dia 08/11/13 os jovens Davi 

da Silva (tecladista do Getsêmani) e Mayana A. Burity 

Oliveira. O casamento está previsto para o final do 

primeiro semestre de 2014. Parabenizamos aos 

noivos e desejamos que Deus os abençoe nesse 

compromisso e que esses jovens concretizem o sonho 

que estão acalentando no coração. 

CULTO DE ORAÇÃO DA HORA NONA: graças ao 

bondoso Deus que o culto de oração das segundas-

feiras, no horário das 15h às 17h, está tendo uma boa 

participação. Na segunda-feira passada tivemos mais 

de quarenta irmãos buscando a presença do Senhor 

através da oração. Isto é um prenúncio de grandes 

bênçãos de Deus no ministério de nossa Igreja. Você 

que está livre nas segundas à tarde e mora próximo 

da Igreja venha buscar a presença de Deus, pois o 

Senhor resolveu abençoar de maneira especial a 

nossa Igreja, e consequentemente as vidas daqueles 

que fazem o ministério da 3ªIEC/JPA.    

CLIMATIZAÇÃO DA IGREJA (I): pela graça divina a 

nossa Igreja já está climatizada. Agradecemos a 

bondade de Deus em nos conceder essa benção. O 

passo seguinte vai ser a substituição das janelas de 

madeira por janelas de vidro blindex. Já fizemos o 

orçamento e vamos, num espaço de tempo não muito 

longo, providenciar a execução desse projeto. 

Queremos contar com a colaboração de toda a Igreja 

para que esse projeto tenha a sua conclusão sem 

maiores atropelos quanto ao cumprimento dos 

compromissos financeiras da Igreja. 

CLIMATIZAÇÃO DA IGREJA (II): não se esqueçam de 

participar da campanha de climatização da Igreja. 

Estamos com o compromisso mensal de pagar R$ 

1.450,00. Queremos a participação mensal, durante 

dez meses, de trinta irmãos contribuindo com R$ 

50,00 cada. Se um irmão quer participar, mas não 

tem disponível essa quantia, pode participar como 

desejar. Procure o Presb. Evandro José. 

NOTA DE GRATIDÃO: agradecemos ao Presb. Evandro 

José pela coordenação da execução do projeto de 

climatização da Igreja. Queira o bondoso Deus 

retribuir ao seu servo por esse trabalho prestado 

gratuitamente a Igreja.  

EUDES JUNIOR: o nosso irmão Eudes Junior, filho do 

Pastor da Igreja, esteve visitando a Igreja e os seus 

familiares na semana passada, e viajou na quarta-

feira passada para Simões/PI onde trabalha e reside. 

Deus continue abençoando Eudes Jr e família. 

ASSEMBLEIA DA IGREJA: Na assembleia de membros 

realizada na quinta-feira passada, dentre outras coisas,  

tivemos a autorização do batismo de oito irmãos que 

serão batizados no culto de hoje a noite na Congregação 

do Valentina. Tivemos também a recepção no quadro de 

membros da Igreja, dos irmãos Marconi Cavalcanti 

Almeida, Ângela Maria Lima, Maria José Pereira, Jean 

Alisson Lima Bezerra, Naira Gabriela Araújo da Silva, 

Roberta Maria da Conceição, Paulo César Pereira da 

Silva e Cleoneide Ribeiro Ferreira. Ainda a assembleia 

autorizou o pedido de iniciação do processo de 

ordenação pastoral junto a ALIANÇA do bacharel em 

Teologia Samuel Medeiro dos Santos.  

CONTRIBUIÇÃO: informamos aos irmãos que entregam 

os seus dízimos e ofertas para a manutenção da Igreja 

em envelopes que, após três meses, os envelopes são 

descartados. Portanto se alguém tiver dúvida quando a 

sua contribuição procure a informação junto à irmã 

Lúcia Diniz antes do descarte dos envelopes. 

ESCOLHA DE DIRETORIAS PARA 2014: o Pastor da 

Igreja orienta aos Departamentos DHEC, DAUC, DMOC, 

DAEC e DLOV a agendarem reunião neste mês 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. 

ESTUDO DO CREDO E DO PAI NOSSO: nas quintas-feiras 

estamos estudando com o Pastor Eudes a oração do Pai 

Nosso e nos domingos o Credo Apostólico nas Classes 

de Homens e de Mulheres. Aproveite a oportunidade 

que Deus lhe está dando de aprender mais da Bíblia. 

ANIVERSÁRIO DO GETSÊMANI: o conjunto Getsêmani de 

nossa Igreja irá comemorar o seu aniversário no 

próximo domingo. Iremos celebrar ao Senhor com dois 

cultos, sendo um pela manhã e o outro a noite. 

Em ambos os cultos o Getsêmani terá uma participação 

especial.            @@@@@@@@ 
PRISMA – O melhor para sua visão. Organização 

Marcone Morais, Diác. 3ª IEC/JPA. Lentes e armações. 

Serviço de qualidade e preço módico. Rua 13 de maio, 

84, sala 05 (em frente da ETCJP). Facilita-se o 

pagamento. Fone: 88229626. 

 

 

“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/

