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BOLETIM DOMINICAL – 06/10/13 

    Creio em Jesus Cristo, Único Filho de Deus 
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. 
   Depois de professar a crença em Deus Pai, Todo-
Poderoso, Criador do Céu e da terra, o Credo Apostólico 
professa a crença em Jesus Cristo, e sobre isso iremos 
dissertar sucintamente neste boletim. 
  O Credo Apostólico professa a crença em Jesus como o 
único Filho de Deus. “Creio em Jesus Cristo, seu único 
Filho”. Evidentemente que a filiação por adoção que 
contempla aqueles que creem em Jesus Cristo não está 
sendo levada em consideração nessa confissão. 
  No estudo da Trindade encontramos que o Pai gerou o 
Filho, e que o Filho foi gerado pelo Pai, o que já vimos no 
boletim passado. A sentença do Credo nos fala da 
exclusividade do Filho. Ele é o único Ser gerado pelo Pai 
eterno. “Recitarei o decreto: O Senhor me disse: Tu és 
meu Filho, eu hoje te gerei” Sl 2.7.  Essa confissão nos 
ensina que o Filho é da mesma essência do Pai, e 
possuidor dos mesmos atributos, que o Filho é Deus. O 
próprio Pai declarou em duas ocasiões de forma audível 
que o Filho goza dessa exclusividade. Uma foi por ocasião 
do batismo de Jesus por João Batista. “E eis que uma voz 
dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me 
comprazo” Mt 3.17. A outra ocasião foi quando da 
transfiguração de Cristo relatada pelos evangelhos 
sinóticos.  “E, desceu uma nuvem que os cobriu com a sua 
sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu 

filho amado; a ele ouvi”. Mc 9.7. (Mt 17.5; Lc 9.34,35). 

     O próprio Filho de Deus tinha consciência dessa 
exclusividade (único Filho). Em diversas ocasiões Ele 
fez referência a esse assunto. “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. (Unigênito segundo o Dicionário 
quer dizer “aquele que é o único ser gerado”). “Quem 
crê nele não é condenado, mas quem não crê já está 
condenado; porquanto não crê no nome do Unigênito 
Filho de Deus” Jo 3.18. O apóstolo João em seus 
escritos revelou que o Senhor Jesus era possuidor 
dessa exclusividade, pois o vemos declarar: “E o Verbo 
se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, 
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de 
verdade” Jo 1.14. “Nisto se manifestou a caridade de 
Deus para conosco; que Deus enviou seu Filho 
unigênito ao mundo, para que por ele vivamos” 1 Jo 4.9. 
João Batista também cria nessa verdade, pois o vemos 
declarar de forma enfática o seguinte: “Deus nunca foi 
visto por alguém. O Filho Unigênito, que está no seio do 
Pai, esse o fez conhecer”.   
    Paulo e o escritor aos Hebreus trataram também do 
assunto, mas empregaram o termo “primogênito”, que 
quer dizer em relação a Cristo a mesma coisa 
(unigênito). “O qual é a imagem do Deus invisível, o 
primogênito de toda a criação” Cl 1.15. “E quando outra 
vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os 
anjos de Deus o adorem” Hb 1.6. 
    Essa unigenitura faz de Jesus o herdeiro de todas as 
coisas, segundo Hebreus (1.2): “A quem constituiu 
herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo”. “tudo 
foi criado por ele e par ele”, disse Paulo. (Cl 1.16). 
    Por causa dessa exclusividade os autores do N.T. se 
referiam a Cristo como o primeiro em tudo. Ele é 
chamado de o primogênito dentre os mortos (Cl 1.18; Ap 
1.5), o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado, 
estabelecendo assim o padrão da ressurreição dos 
crentes falecidos (Fp 3.20,21). 
    Esse assunto tem implicação na vida da Igreja que vê 
Jesus como o Filho Unigênito de Deus que em tudo tem 
a primazia. A Igreja ainda o vê como Deus Filho, coigual 
e coeterno com o Pai, possuidor da mesma essência do 
Pai que o gerou e também possuidor de todos os 
atributos da Deidade. “Por dele e por ele, e para ele, são 
todas as coisas; glória pois a ele eternamente” Rm 
11.36.              Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT) 

06/10 – Dia do Pastor Congregacional (02/10); 11/10 – Culto 
Geração Avivamento; 12/10 – Dia das Crianças/Sabadão com 
Cristo; 13/10 – Conferência Missionária/Dia Nacional de 
Missões; 16/10 – Aniversário do Círculo de Oração; 19,20/10 
– Aniversário das Auxiliadoras; 26/10 – Treinamento 
Missionário; 26/10 – Atividade Especial do DINF (Casa de 
Acolhida Bayeux); 31/10 – Dia da Reforma Protestante.    

ANIVERSARIANTES OUTUBRO 
02-Eudes Lopes; 04-Wirlline da Silva; 04-Edson Gomes 
(Tei); 04-Vilma Bandeira (E. Sátyro); 05-Juliana 
Rodrigues; 05-Miss. Isabel Mª (Valentina); 06-Andressa 
Cristina (filha/Liliane); 07-Kátia Mª Araújo; 07-Ubiranildo 
Lilo (E. Sátyro); 08 – Rosilene Gomes; 09-Fabiano 
Nóbrega; 09-Aline Bento; 10-Diác. Marcone da Silva (R. 
do Sol); 10-Valdete Oliveira (R. do Sol); 10-Daniel 
Fernandes; 12-Mª Da Luz Bezerra; 12-José Gentil; 12-
Vamberto Pedro (E. Sátyro); 13-Mª de Fátima 
Rodrigues; 14-Avani Dantas; 18-Kathlyn Keunner; 19-
Yan Ferreira (E. Sátyro); 20-Josias Batista; 21-Rivanda 
Belmont; 22-Isabel Cristina; 22-Roberlândio Rufino 
(Robson); 23-Edaniele Souza (Valentina); 24-Karla 
Fernando; 24-Celeida Mª; 25-Verônica Carlos; 26-Alex 
Linhares; 27-Clívia Lacerda (Valentina); 29-Fracineide 
dos Santos (R. do Sol). 
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 (IGREJA SEDE) 

Hoje – Marçal/Asp. Dc. Gentil 
Ter – Davi; Qui – Valdenor; Sáb – Asp. Dc.  Josias 

Deus nunca foi visto por alguém. O 
Filho Unigênito, que está no seio do 

Pai, esse o fez conhecer. 

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 (OUT) 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 

06 – Pr. Eudes; 13 –  Miss. Gláucia Gontijo;  
20 – Pr. Walter; 27 – Miss. Liliane        

CULTO DEVOCIONAL 

06 – Asp. Dc. Josias; 13 –  Miss. Marivalda;  
20 – Diác. Marçal; 27 – Aline        

MOCIDADE (SÁB) 

12 – Murilo; 19 – Pr. Walter; 26 - Davi 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

07 – Marlene Soares; 14 – Iza Maria;  
21 – Lúcia Diniz; 28 – Miss. Francisca Angelita  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

 Bosco (07,21); Meireles (14,28)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

(D) – 10 – Dc. Bosco; 17 - Bruno;  
24 – Dc. Valdenor; 31 – Dc. Davi.  (P) – Pastor da Igreja  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

06 – Pr. Jedaías; 13 –  Pb. Enoaldo;  
20 – Pr. André; 27 – Pb. Enoaldo        

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

06 – Pr. André; 13 –  Pr. Walter;  

20 – Pr. Jedaías; 27 – Pb. Silas        
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

12 – Asp. Dc. Josias; 19 - Davi Silva; Dc. Gilson 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM);  

06 – Pb. Saul; 13 –  Miss. Liliane;  
20 – Pb. Emanuel; 27 – Pr. Walter        
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

06 – B.T. Samuel; 13 –  Pb. Emanuel;  
20 – B.T. Samuel; 27 – Pr. André        

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

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA  
@@@@@@@@@ 

 
 

 

CEIA DO SENHOR: hoje à noite iremos celebrar 
a Ceia do Senhor. Subamos a Casa do Senhor 
com um coração agradecido pela obra redentora 
realizada pelo Senhor Jesus Cristo e 
participemos com alegria dessa celebração. 
DIA DO PASTOR CONGREGACIONAL: hoje à 
noite iremos celebrar ao Senhor pela passagem 
do Dia do Pastor Congregacional (02/10). 
Parabenizamos a todos os pastores que fazem 
parte do quadro de ministros da ALIANÇA, 
especialmente aqueles que estão servindo ao 
Senhor no ministério de nossa Igreja. 
BODAS DE HELIOTRÓPIO: o casal Presb. 
Genison Brito e Severina completou no dia 
19/09/13, quarenta e nove anos de feliz união 
conjugal. Parabenizamos ao ilustre casal por essa 
significativa data e desejamos que Deus 
continue abençoando essa preciosa família. 
DIA DE MISSÕES: no próximo domingo 
teremos dois cultos com enfoque missionário. É 
o Dia de Missões da ALIANÇA. O tema 
escolhido pela SEMI é “Missões um desafio que 
exige compromisso”, baseado em Lc 9.23. 
Pregará a noite a Miss. Gláucia Gontijo. 
ESTUDO DO CREDO APOSTOLICO: o Credo 
Apostólico está sendo estudado nas quintas-
feiras (culto de estudo bíblico) e na Escola 
Dominical (classes de homens e classe de 
mulheres). Aproveite essa oportunidade para 
conhecer esse importante documento da fé cristã.    
INFORME SOBRE CONTRIBUIÇÃO: 
informamos aos irmãos que os envelopes 
entregues com as contribuições são verificados 
pelos responsáveis pelo DPAT (Pr. Eudes, Pb. 
Genison e/o Dc. Meireles). Em seguida a essa 
verificação é feito o pagamento dos 
compromissos da Igreja, que por sinal então 
todos em dia. Depois são entregues os envelopes 
e as despesas devidamente catalogadas a irmã 
Lúcia Diniz, para a confecção da relação de 
contribuintes e do balancete mensal. Qualquer 
dúvida quanto ao valor da sua contribuição 
procure a irmã Lúcia Diniz. 

CAMPANHA AR CONDICIONADO: informamos que 

compramos as três máquinas de ar condicionado para a 

climatização da Igreja. O valor total das máquinas foi R$ 

16.500,00. Demos R$ 3.500,00 e parcelamos o 

restante em dez parcelas de R$ 1.300,00. Queremos 

contar com a colaboração de 26 irmãos contribuindo 

com R$ 50,00 durante 12 meses. Procure o Presb. 

Evandro José coordenador do projeto e se comprometa 

com essa obra que visa beneficiar a nossa Igreja. 

CULTO GERAÇÃO AVIVAMENTO: na próxima sexta-feira, 

a partir das 19h30m, iremos realizar o culto coordenado 

pela Geração Avivamento. Estará conosco pregando a 

Palavra de Deus o Pastor Jean Kleber (Batista Miramar). 

O tema do culto é: “Curados e libertos no poder do 

Espírito Santo”, baseado em Ex 15.26. Prestigiem! 

ANIVERSÁRIO DO PASTOR: o pastor Eudes agradece de 

coração à III IEC/JPA pela manifestação de carinho por 

ocasião do seu aniversário, no culto da quinta-feira à 

noite. Agradece ainda as muitas lembranças dadas. 

Ainda agradece o Pastor da Igreja a presença do Pastor 

Wilton Nóbrega (o preletor do culto), de sua esposa Vera 

e de sua irmã Virginia, todos da Comunidade Evangélica 

Congregacional Bessamar. As nossas quatro 

congregações se fizeram representar pelos seus líderes 

e alguns de seus congregados. Queira o bondoso Deus 

recompensar aos queridos que organizaram o culto que, 

inclusive, não estava programado, bem como a todos 

que compareceram (a casa estava quase cheia). Toda a 

glória seja dada a Deus, Soberano Senhor. 

GRATIDÃO: o pastor da Igreja agradece a Deus pelo seu 

aniversário (65 anos) que aconteceu no dia 02/10. 

DIA DAS CRIANÇAS: o DINF fará uma programação 

especial com as nossas crianças no dia 12 deste mês, 

que é o Dia da Criança. 

CASA DE ACOLHIDA INFANTIL: o DINF irá realizar um 

trabalho, no dia 26/10, à tarde na Casa de Acolhida 

Infantil em Bayeux/PB. Esse trabalho consistirá de uma 

visita de um grupo de crianças da Igreja levando uma 

cesta contendo trinta kits (escova de dente, sabonete e 

pasta de dentes). As crianças ainda louvarão a Deus e 

pregarão o Evangelho. Um ônibus especial irá levar e 

trazer as crianças. Para confeccionar a cesta pedimos a 

colaboração dos irmãos fornecendo os itens 

componentes. Oremos por esse projeto do DINF.  

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

     09 – Miss. Liliane; 16 - B.T. Samuel;  
     23 – Asp. Dc. Josias; 30 – Pr. Walter 

 

 

 

“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/

