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                    Creio em Jesus Cristo 
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 Senhor Jesus Cristo sempre existiu como o eterno 
Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima 
Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo). Segundo a Bíblia 
Sagrada, o Filho é da mesma essência do Pai e do Espírito 
Santo, e possui os mesmos atributos. “Eu e o Pai somos 
um” Jo 10.30. “... porque tudo quanto Ele (o Pai) faz, o 
Filho o faz igualmente” Jo 5.19. (Veja ainda Hb 1.3). 
  Aprouve ao Conselho da Santíssima Trindade combinar 
que o Filho assumisse uma natureza humana e viesse a 
terra para realizar a obra redentora, morrendo na cruz do 
Calvário, oferecendo a sua preciosa vida para reconciliar o 
homem com Deus e salvá-lo da perdição eterna. “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. “O qual por nossos pecados foi 
entregue, e ressuscitou para a nossa justificação” Rm 4.25.  
   Essa encarnação deu-se através da ação do Espírito 
Santo que gerou o homem Jesus no ventre da bendita 
virgem Maria. “E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá 
sobre ti o Espirito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá 
com a sua sombra; pelo que também o Santo, que de ti há 
de nascer, será chamado Filho de Deus’ Lc 1.35.        

     Com a encarnação do Verbo, o Filho de Deus assumiu 
uma natureza humana completa, passando a possuir a 
partir de sua concepção duas naturezas distintas: uma 
humana e a outra divina unidas hipostaticamente, ou 
seja, as duas naturezas estão unidas em uma só pessoa 
sem a perda de suas propriedades características. “Há 
somente uma pessoa no Mediador, e essa pessoa é o 
imutável Filho de Deus. Na encarnação, Ele não se 
mudou numa pessoa humana, nem adotou uma pessoa 
humana. Simplesmente assumiu a natureza humana, que 
não se tornou uma personalidade independente, mas se 
tornou pessoal na pessoa do Filho de Deus. Sendo uma 
só pessoa divina que possuía a natureza divina desde a 
eternidade, assumiu uma natureza humana, e agora tem 
as duas naturezas. Depois de assumir uma natureza 
humana a pessoa do Mediador não é apenas divina, mas 
divino-humana; é agora o Deus-homem. É um só 
individuo, mas possui todas as qualidades essenciais 
tanto da natureza humana como da divina”  (Berkhof). 
    Assim podemos dizer que Jesus é verdadeiramente 
Deus e verdadeiramente homem. Os atos praticados por 
Jesus em seu ministério foram atos pessoais e não de 
uma natureza isolada, mas podemos dizer que em seus 
atos uma das duas naturezas se sobressaiam. Por 
exemplo: Quando Jesus perdoava pecados era a sua 
pessoa que fazia isto, mas era a natureza divina que 
estava sendo posta em ação, pois estava perdoando 
pecado como Deus e não como homem. Quando Jesus 
se alimentava era a natureza humana que fazia isso. 
   O nome Jesus é um nome pessoal e significa salvador, 
e Cristo é um título e significa ungido. O seu nome 
completo Jesus Cristo significa Salvador Ungido. O 
nome Jesus foi dado por Deus quando foi anunciado o 
seu nascimento. Esse nome é um nome sacrossanto e 
está acima de todo o outro nome. “Pelo que também 
Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que 
é sobre todo o nome; para que ao nome de Jesus se 
dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e 
debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus 
Cristo é o Senhor par a glória de Deus Pai” Fp 2.9-11.  
   A crença em Jesus é imprescindível para a salvação. 
Ninguém pode ir para o Céu sem crer em Jesus. “... Crê 
no Senhor Jesus Cristo e serás salvo,...” At 16.31.  
   Assim sendo, amados, professemos de coração “Creio 
em Jesus Cristo”, como diz o Credo Apostólico.         
                                          Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            CALENDÁRIO DE EVENTOS (SET/OUT) 

28,29/09 – Aniversário Cong. José Américo. 03 a 06/10 – 
11º Encontro Avivamento Santa Cruz/Pe; 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 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); 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 

Os céus proclamam a glória de 
Deus, e o firmamento anuncia as 

obras das suas mãos 

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. Jedaías; 13 –  Pr. Eudes;  
20 – Pr. Walter; 27 – Miss. Liliane        

CULTO DEVOCIONAL 

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

MOCIDADE (SÁB) 

(Responsabilidade Pr. Walter) 
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. Walter; 13 –  Pr. Jedaías;  
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) 

05 – Miss. Liliane; 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  

@@@@@@@@@ 

 
 

 

SEMANA DE ORAÇÃO (30/09 a 04/10): de 
amanhã até sexta-feira a Igreja estará se 
reunindo das 19h30m às 21h em culto de oração. 
Dirigentes: Seg – Presb. Léo; Ter – Pastor da 
Igreja; Qua – Presb Evandro; Qui – Pr. Jedaías; 
Sex – Asp. Murilo Pedro. “Orai sem cessar”. 
TRABALHO CASA DE ACOLHIDA: amanhã 
terá trabalho na Casa de Acolhida. Os irmãos 
interessados em participar desse trabalho 
procurem o Pastor Jedaías. O culto será realizado 
no horário das 19h30m as 20h30m. 
ESTUDO DO CREDO APOSTOLICO: o pastor 
da Igreja estará estudando junto com os irmãos 
na Escola Bíblica Dominical os temas do Credo 
Apostólico.  As duas classes de adultos (homens 
e mulheres) estarão juntas para esse estudo.    
CURSO ATUALIZAÇÃO EM TEOLOGIA: nesta semana 

será enviado, via NET, aos participantes o módulo 

Hamartiologia junto com seu questionário. 

CULTO GERAÇÃO AVIVAMENTO: no dia 
11/10 (sexta-feira) teremos um culto coordenado 
pela Geração Avivamento. Estará conosco 
ministrando a Palavra de Deus o Pastor Jean 
Kleber. Estará também conosco o cantor Ivan, 
que é Provisionado ao Ministério Pastoral do 
Betel Brasileiro. Convidamos a todos os irmãos 
que fazem parte de nosso ministério a 
prestigiarem esse culto especialmente aos jovens 
e adolescentes da Igreja Sede e Congregações. 
CONTRIBUIÇÃO: pedimos aos amados que 
quando fizerem as suas contribuições não se 
esqueçam de colocá-las num envelope 
identificando o nome, valor e data da 
contribuição e, de preferência, colocá-las na 
salva quando do recolhimento do ofertório no 
domingo à noite. Além desse meio, os irmãos  
podem colocar a contribuição no gazofilácio, ou 
entregá-la ao Presb. Genison Brito ou ao 
Diácono Meireles. Mensalmente será afixada no 
quadro de avisos a relação dos contribuintes, 
sem o valor da oferta. Os irmãos que quiserem 
saber o valor de sua contribuição procurem a 
irmã Lúcia Diniz, contadora da Igreja. 

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO JOSÉ AMÉRICO: desde o 

dia de ontem que a Congregação do José Américo está 

comemorando o seu 5º aniversário. No culto de ontem 

pregou o Pastor da Igreja. O tema escolhido pelos 

irmãos da Congregação foi “O Triunfo da Igreja”, 

baseado em Mt 16.18. Hoje a noite pregará no culto o 

Pastor Jedaías no encerramento das festividades. 

Parabéns aos irmãos do José Américo pelo aniversário 

da Congregação. 

CAMPANHA AR CONDICIONADO: estamos em 

campanha para adquirirmos três máquinas de 64.000 

BTU`s para climatizar a nossa Igreja. Uma máquina será 

comprada a vista e as outras duas em doze parcelas. O 

dinheiro para aquisição da primeira máquina terá as 

seguintes fontes: caixa da Igreja sede (R$ 1.000,00); 

Secretaria de Missões (R$ 1.000,00). O restante é 

oriundo das ofertas que alguns irmãos já deram. Para 

cumprirmos o compromisso com as parcelas mensais  

das duas máquinas restantes queremos contar com o 

compromisso de 20 (vinte) irmãos, no mínimo, 

contribuindo cada um com R$ 50,00 durante doze 

meses. Procurem o Presb. Evandro José, coordenador do 

projeto “Climatização da Igreja”, e participe. 

CASA DE ACOLHIDA INFANTIL: o DINF irá 
realizar um trabalho, no dia 21/10, 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. Para confeccionar a cesta pedimos a 
colaboração dos irmãos fornecendo os itens 
componentes. Oremos também por esse projeto do 
DINF para que seja uma bênção.  

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

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

VISITANTE SEJA BEM VINDO! 

 

 

 

“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/

