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BOLETIM DOMINICAL – 26/01/14 

Creio na Remissão dos Pecados 
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. 
      Neste artigo daremos continuidade a nossa reflexão 
sobre o Credo Apostólico com a ênfase, desta feita, na 
remissão ou perdão dos pecados, pois o Credo diz assim: 
“Creio... na Remissão dos Pecados”.  
     O pecado segundo as Escrituras é o problema número 
um dos seres humanos. Quando se fala de pecado é 
preciso que entendamos algumas coisas sobre ele, 
principalmente em que consiste o pecado, a quem ele 
afronta e quais as suas consequências e, principalmente, a 
questão do perdão através de nosso Senhor Jesus Cristo. 
       Pecado do ponto de vista bíblico/teológico “é qualquer 
falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão 
dessa lei”. Deus ao criar o homem deu-lhe um código 
moral que deve ser obedecido. A transgressão desse 
código constitui-se pecado contra Deus e é passível de 
punição, que no caso é a morte. “Porque o salário do 
pecado é a morte,...” Rm 6.23. 
       O pecado surgiu no cenário humano através de Adão, 
conforme as Escrituras. “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” Rm 5.12. Adão representava a raça 
humana na responsabilidade moral diante do Criador e 
quando ele pecou o seu pecado atingiu também a sua 
descendência. Adão pecou, nós pecamos com ele. Adão 
morreu por causa do pecado e nós morremos com ele.     

A Bíblia diz que todos morrem em Adão (1 Co 15.22). 
     Ainda o pecado de nossos primeiros pais corrompeu 
a natureza humana, e toda a sua descendência é 
considerada pecadora aos olhos de Deus. “Porque todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus” Rm 3.23. 
Por causa do pecado toda a raça humana está debaixo 
de condenação, mas Deus graciosamente providenciou 
um meio que, aliás, é o único meio, de livrar o homem da 
condenação imposta pelo pecado, sendo esse meio 
através da obra realizada por Jesus Cristo na cruz do 
Calvário. “O qual (Cristo) por nossos pecados foi 
entregue, e ressuscitou para a nossa justificação” Rm 
4.25. (Veja ainda 1 Pe 2.24; 3.18). 
     O Filho de Deus veio a este mundo, encarnou, 
assumiu uma natureza humana, para oferecer a sua 
preciosa vida em sacrifício pelos pecados do homem. 
“Mas este, (Jesus), havendo oferecido um único 
sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre a 
destra de Deus” Hb 10.12.  Toda a culpa acarretada pelo 
pecado foi colocada sobre Cristo na cruz, segundo o que 
determinara o Conselho da Santíssima Trindade no seu 
programa eterno. “Mas ele (Jesus) foi ferido pelas 
nossas transgressões, e moído pelas nossas 
iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre 
ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós 
andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se 
desviava pelo seu caminho; mas o Senhor fez cair sobre 
ele a iniquidade de nós todos” Is 53.5,6.  
       Quando o Credo diz “Creio... na remissão dos 
pecados” que dizer que a pessoa que crer que Jesus 
morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua 
justificação tem de imediato o perdão dos seus pecados, 
sendo a culpa removida, e a partir daí não haverá mais 
condenação para ela no Juízo Final “Portanto agora 
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo 
Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o 
espirito. Porque a lei do espirito de vida, em Cristo 
Jesus, me  livrou da lei do pecado e da morte” Rm 8.1,2. 
O perdão dos pecados é uma bem-aventurança (Sl 32.1). 
      De acordo com a Bíblia, para a concessão do perdão 
ao pecador, ele tem que reconhecer que é pecador aos 
olhos de Deus e crer de coração que Jesus pagou o 
preço dos seus pecados na cruz. “... Arrependei-vos, e 
crede no Evangelho” Mc 1.15. Fazendo assim a pessoa é 
perdoada, reconciliada com Deus, e passa a gozar das 
bênçãos dos Céus.    Pr. Eudes L. Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             
         CALENDÁRIO DE EVENTOS (FEV/MAR) 

02/02 – Dia do Homem Congregacional; 15 e 16/02 – 
Palestra sobre Educação Religiosa; 22/02 – Culto 
Evangelístico no Geisel. 01/03 – Encontro de Mulheres 
Evang. Congregacional CGE. 01 a 04/03 – Retiro 
Espiritual; 08/03 – Vigília de Oração; 09 – Dia 
Internacional da Mulher (08); 15,16 – 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 – Intercâmbio Distrital 
de Jovens; 29/03 – Avanço Missionário José Américo; 
30 – Sopão Rota do Sol.. 
               ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

02-Mª Francisca (R. do Sol), 04-Diác. Gilson Lima, 05-
Paulo Jorge (Valentina), 06- Defranil de Moura (Valentina), 
06-Jader Porfírio, 08-Frank (Valentina), 8-Elda Lopes (E. 
Sátyro), 11-Presb. Aureliano Fernandes, 11-André 
(Valentina), 12-Jonas Andrade, 12-Gabriela Pereira (R. do 
Sol), 12-Bruna Vanessa (filha/Valdilene-C. Grande), 12- 
Evangleide Svendsen (Esposa Pr. André), 13-Mª de Fátima 
Brito, 14-Ismael da Silva (R. do Sol), 15-Josete Ferreira, 
16-Diác. José F. Marçal Jr., 16-Fernanda Medeiros (R. do 
Sol), 17-Joceane Gomes (Valentina), 19-Alexandre Araújo 
(R. do Sol), 21-Presb. Enoaldo José (Valentina), 24-Leda 
Rejane (Valentina), 25-Mauro Filho (Valentina), 26- Jaciara 
de F. Araújo, 27-Valdilene Régis (C. Grande), 28-Hellen 
Karine (Valentina), 29- Severina Lima (Esposa Presb. 
Genison), 30-Keilla Anny. 
                                  

 

 
 

        ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje–Gentil/Marçal;  
Ter – Josias; Qui – Davi; Sáb – Léo 

PRESTIGIEM OS CULTOS DE ORAÇÃO (TERÇA)  

E DE ESTUDO BÍBLICO (QUINTA) 

“... Aquele que nos ama, e em seu 

sangue nos lavou dos nossos 

pecados” Ap 1.5 

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  

02 – Dc. Josias Junior; 09 – Pr. Eudes;  
16 – Pr. Jedaías; 23 – Davi Silva  

CULTO DEVOCIONAL 

02 – Bruno; 09 – Marlene Soares;   
23 – Miss. Maria Eliane  

MOCIDADE (SÁB) 

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

03 – Miss. Liliane; 10 – Pr. Jedaías 
17 – Marlene Soares; 24 – Miss. Fcª Angelita 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

 Bosco (03,17); Meireles (10,24)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

23 - Dc. Josias; 30 – Dc. Bosco  (P): Pr. Eudes  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

02 – Pr. Jedaías; 09 – Miss. Liliane;  
16 – Pr. Walter; 23 – Pb. Enoaldo  

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

02 – Pr. Walter; 09 – Pb. Silas;  
16 – Pr. André; 23 – Pr. Jedaías  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

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

02 – B.T. Samuel; 09 – Pr. Walter;  
16 – Dc. Gilson 23 – Pb. Emanuel   

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

 

PRELETORES PROGRAMA RADIO 
04 – Pr. Jedaías; 11 – Davi Silva;  

18 – Dc. Gilson; 25 – Miss. Liliane 
PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 

01 – Pr. Eudes; 15 – Dc. Josias 

 
 

REUNIÃO DE ADEQUAÇÃO DE ATIVIDADES: na 

segunda-feira passada houve uma reunião envolvendo 

os Departamentos DAUC, DHEC, SEMI e o pastor da 

Igreja para adequação e compatibilização de 

atividades desses Departamentos, ficando definida a 

seguinte dinâmica: Quinta-feira da Semana de Oração 

- Culto da Vitória; 2ª e 4ª sexta-feira do mês – 

Atividades distintas do DAUC e do DHEC; 3ª sexta-feira 

do mês – Culto nas residências (Projeto Alcançando 

os Familiares para Cristo); 1º e 3º sábado – Culto na 

Casa de Acolhida. Exceto as atividades distintas do 

DAUC e do DHEC, todas as outras envolvem a Igreja 

como um todo. Agradecemos a Deus pela sua 

orientação para a dinâmica consensada.  

AVANÇO MISSIONARIO NAS COLINAS DO SUL: a Igreja 

realizou ontem, sob a orientação da Secretaria de 

Missões (SEMI), o seu primeiro avanço missionário 

deste ano no bairro Colinas do Sul. Tivemos uma boa 

participação dos irmãos que fazem a nossa Igreja. 

Breve, iremos realizar outro culto naquele bairro, 

visando o estabelecimento de uma congregação. 

Oremos por esse projeto. 

CULTO NA CASA DE ACOLHIDA: no próximo sábado 

(01/02) iremos realizar o culto da Casa de Acolhida, 

no horário das 15h às 16h. Como já é do 

conhecimento da Igreja, a Casa de Acolhida mudou de 

endereço, não é mais em Jaguaribe e sim no Bairro 

dos Estados, Av. Pará, 555. Os cultos naquela Casa 

serão realizados de quinze em quinze dias. Participe 

desses cultos que visa alcançar vidas para Cristo. 

Contamos com a sua preciosa colaboração. 

BODAS DE ESTANHO: os irmãos André Fragoso e Joyce 

completaram no dia 24/01/14, dez anos de feliz 

união conjugal. Nessa abençoada união Deus agraciou 

o casal com dois filhos: Gabriela e Rafael. 

Parabenizamos ao ilustre casal e desejamos que Deus 

continue abençoando a família de André. 

REUNIÃO DINF/PAIS: hoje logo após a EBD o DINF terá 

uma reunião com os pais de crianças que frequentam 

a Igreja. Não percam! 

MUDANÇA DATA CURSO ATUALIZAÇÃO TEOLOGICA:  o 

encontro para revisão do modulo de Angelologia será 

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

CLIMATIZAÇÃO DA IGREJA: Engaje-se na nossa 

campanha de climatização. 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. 

  

PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO RELIGIOSA: o DINF 

juntamente com o DERE irá promover no inicio do 

próximo mês (15 e 16/02) uma palestra intitulada 

“Educação Religiosa como instrumento de Promoção do 

Crescimento da Igreja”. A palestrante será a irmã 

Mestranda Professora Virginia Macedo, da Comunidade 

Evangélica Bessamar, que tem larga experiência nessa 

área. A primeira palestra que será realizada no sábado 

à noite, a partir das 19h30m, será dirigida aos agentes 

envolvidos na atividade de ensino religioso 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. Aproveitemos essa oportunidade que Deus  

está dando de nos qualificarmos melhor nesse que é 

um dos mais importantes ministérios da 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... 

Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, 

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. 

Contaremos sempre nesses cultos com a participação 

do DHEC, DAUC, DMOC, DLOV e da SEMI. Os cultos serão 

realizados nas sextas-feiras. Os interessados na 

realização de cultos em suas residências agendem com 

o Pastor Jedaías, secretário de Missões da Igreja. Os 

irmãos que agendarem os cultos devem convidar os 

seus familiares e vizinhos para ouvir o Santo Evangelho. 

NOTA DE FALECIMENTO: faleceu no dia 21/01, com a 

idade de 81 anos, a senhora Isabel Gomes de Souza 

genitora de nossa irmã Socorro, esposa do Diácono João 

Bosco, de nossa Igreja. O sepultamento deu-se no dia 

seguinte em Pombal/PB, onde residia. Registramos os 

nossos sentimentos a família enlutada.  

CULTO NA CASA DA IRMÃ ANTONIA: na próxima sexta-

feira, a partir das 19h30m, iremos realizar um culto na 

residência da irmã Antônia. Esse culto faz parte do 

projeto Alcançando os Familiares para Cristo. A 

responsabilidade do culto é da SEMI. Nesse culto 

contaremos com a presença do Conjunto Ebenézer. 

SORTEIO DINF: o Departamento Infantil está 

promovendo um sorteio de um pacote de 

eletrodomésticos (liquidificador, espremedor, 

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

 

“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/

