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BOLETIM DOMINICAL – 24/11/13 

Creio que Jesus foi sepultado 
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. 
      Avançando no estudo do Credo Apostólico iremos 
neste boletim falar sobre o fato histórico do sepultamento 
do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo logo após a sua 
ignominiosa morte na cruz do Calvário, pois o Credo diz 
que Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi 
crucificado, morto e sepultado. 
      A sepultura é o último estágio do processo de 
degradação do ser humano, é o lugar final na terra da 
terrível sentença de Deus sobre o pecado. Ainda a 
sepultura é o lugar onde o corpo sem vida é depositado 
para se desfazer em pó. “... porquanto és pó, e em pó te 
tornarás” Gn 3.19. 
   No estudo da Cristologia encontramos uma parte que 
trata dos Estados de Cristo (Estado de Humilhação – 
encarnação, sofrimento, morte e sepultamento, e o Estado 
de Exaltação – ressurreição, ascensão, entronização e 
segunda vinda), sendo, como vimos, o sepultamento o 
ultimo estágio do Estado de Humilhação de Cristo. 
   Reportando-nos ao fato histórico, os evangelhos nos 
dizem que após a morte de Jesus, o seu corpo foi tirado da 
cruz e levado a um sepulcro novo, escavado numa  rocha, 
próximo ao lugar onde  morrera, e ali sepultado. Esse 
sepulcro pertencia a um discípulo de Jesus,  mesmo que 
em oculto, membro do Sinédrio judaico, mas que não 
tivera nenhum envolvimento com a condenação do Senhor 
(Mt 27.57-66; Mc 15.42-47; Lc 23.49-56; Jo 19.38-42).  
 
       

    O texto sagrado nos diz que foi José de Arimatéia 
quem se dirigiu a Pilatos e pediu que lhe desse o corpo 
do Senhor  para ser sepultado, o que foi atendido por 
Pilatos (Mt 27.57-60; Mc 15.43-46; Lc 23.50-53; Jo 19.38). 
Diz ainda um dos evangelhos que Arimatéia, junto com 
outro discípulo chamado Nicodemos, envolveu o corpo 
num lençol junto com as especiarias, como faziam os 
judeus nos sepultamentos (Mt 27.59; Mc 15.46; Lc 23.53; 
Jo 19.39,40). Após ser colocado o corpo de Jesus no 
sepulcro escavado na rocha foi rolada uma pedra para 
fechá-lo. Concluído todo esse processo cumpriu-se uma 
Escritura profética do Antigo Testamento que vaticinara 
que Jesus seria sepultado entre os ricos (Is 53.9). 
   Mateus nos revela ainda que os líderes religiosos de 
Israel pediram a Pilatos que lacrasse o sepulcro e 
colocasse guarda diante dele para, segundo eles, evitar 
que os discípulos de Jesus viessem de noite e tirassem 
o corpo de Jesus  e depois propagasse que ressuscitara 
dos mortos. Nesse pedido eles fizeram referência às 
palavras do Senhor que dissera que depois de três dias 
ressuscitaria dos mortos. Na ocasião injuriaram a Jesus 
chamando-o de enganador (Mt 27.62-66). 
   Considerando que na ocasião da morte física há uma 
separação da parte material (corpo) da parte espiritual 
(alma ou espírito) e que esta última se projeta na 
eternidade, onde estaria a alma de Jesus entre a sua 
morte e a sua ressurreição? Uns alegam que nesse 
período Jesus desceu ao Hades (lugar dos mortos 
desencarnados) e ali pregou aos espíritos das pessoas 
antediluvianas, que estavam aprisionados, e para isso se 
apoiam em 1 Pe 3.19,20. Outros ensinam - o que é 
correto - que o corpo de Jesus logo após a sua morte foi 
depositado numa sepultura e a sua alma foi para o Céu, 
para a presença do Pai celestial donde voltaria para 
reassumir o seu corpo quando de sua ressurreição. 
Lembrem-se de que Ele disse a um dos que foram 
crucificados com Ele, que apelou para a sua 
misericórdia: “... Em verdade te digo que hoje estarás 
comigo no Paraíso” Lc 23.43. E lembre-se ainda o que foi 
dito pelo Senhor quando estava morrendo: “... Pai, nas 
tuas mãos entrego o meu espirito...” Lc 23.46. 
  Quanto à explicação do texto de  Pedro, o ensino 
correto é que Jesus pregou através de Noé à geração 
antediluviana, enquanto aquele patriarca preparava a 
arca que  salvaria a si e sua família daquela catástrofe 
universal.               Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 

 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; 22/12 – Eleição de Oficiais e 
Pastor Auxiliar (noite); 24/12 – Celebração do Natal; 28/12 – 
Jantar Confraternização Rota do Sol; 29/12 – Consagração e  
Posse de Oficiais, Pastor Auxiliar e Diretorias para 2014 
(manhã); 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 30 - Ruanna A. 
Cavalcanti.       PARABENS ANIVERSARIANTES! 
 

 
 

ESCALA DIÁCONOS/ASPIRANTES (IGREJA SEDE) 

Hoje–Marçal/Gilson; Ter – Euclides;  
Qui – Murilo; Sab - Léo  

 

“E, havendo-o tirado, envolveu-o num 
lençol, e pô-lo num sepulcro escavado 

numa penha, onde ninguém ainda 
havia sido posto” Lc 23.53 

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 (DEZ) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

01 – Pr. Jedaías; 08 – Pr. Eudes; 15 – Pb. Enoaldo;  
22 – Pr. Walter; 24 – Miss. Liliane;  

29 – Pr. André; 31 – Pr. Eudes        
CULTO DEVOCIONAL 

01 – Fabiano; 15 - Davi da Silva;  
22 – Asp. Diác. Josias; 29 - Marlene Soares   

MOCIDADE (SÁB) 

Responsabilidade do Pastor Walter 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

02 – Miss. Liliane; 09 – Marlene; 16 –Pr. Jedaías;  
23 – Pr. Eudes; 30 – Miss. Fcª Angelita 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

 Bosco (02,16,30); Meireles (09,23)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

(D): 12 – Pb. Diniz; 19 – Pb. Evandro;  
26 – Dc. Valdenor.  (P): Pr. Eudes  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

01 – Pr. André; 08 – Pr. Jedaías; 15 – B.T. Samuel;  
22 – Pb. Enoaldo; 29 – Pr. Walter  

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

01 – Pb. Silas; 08 – Pr. Walter; 15 – Pb. Saul;  
22 – Pr. André; 29 – Dc. Bonifácio    

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

07 – Davi da Silva; 14 – Asp. Josias;  
21 – Pb. Emanuel; 28 – Pb. Saul 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM); 

01 – Pb. Emanuel; 08 – Pb. Saul; 15 –  Pr. Jedaías;  
22 – Pb. Silas; 29 – Miss. Liliane        

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

01 – B.T. Samuel; 08 – Pb. Emanuel; 15 – Dc. Gilson;  
22 – Pr. Jedaías; 29 – B.T. Samuel    

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

 
 

ANIVERSÁRIO DO GETSÊMANI: o Conjunto Getsêmani 

de nossa Igreja irá comemorar o seu aniversário neste 

domingo. O trabalho da manhã começará com um 

momento de louvor (Daniel Cosmo) seguido de duas 

oficinas, uma sobre Vocal (Erik Ramos) e a outra 

sobre instrumental (Grupo Candeia). Depois teremos 

uma devocional no santuário com a irmã Raquel 

Bezerra. A noite pregará o Pastor Jedaías Rodrigues.  

CASAMENTO: Casaram-se ontem à noite os jovens 

Jonas e Flávia. Jonas é filho de nossa irmã Francisca 

Angelita. A cerimônia de casamento foi realizada em 

nossa Igreja e foi oficiada pelo Pastor Eudes. 

Parabenizamos ao jovem casal por tão importante 

acontecimento. Deus os abençoe em tudo.  

EXCURSÃO DOS JOVENS: os nossos jovens irão fazer 

uma excursão ao Veneza Water Park no dia 30/11 

(próximo sábado). A taxa de inscrição é R$ 65,00 com 

direito a transporte e acesso ao lazer. Quanto ao 

almoço será pago por fora. Informamos que o Veneza 

Water Park proíbe aos usuários levar alimentação 

para ser usada em suas dependências. A caravana 

sairá da III IEC/JPA as 07h da manhã. Os interessados 

procurem Danilo, ou Iza Nery, ou Laélia. Fones: 

88291631; 88431415. 

SEMANA DE ORAÇÃO (02 a 06): na próxima semana 

iremos realizar a última semana de oração deste ano. 

Como é de praxe os cultos serão realizados no horário 

das 19h30m às 21h. Dirigirão as reuniões os irmãos: 

02 – Pb. Léo; 03 – Pr. Eudes; 04 – Pb. Diniz; 05 – Pr. 

Jedaías; 06 – Diác. Antônio João. Convidamos a toda a 

Igreja a prestigiar esses cultos. 

ANIVERSÁRIO DA AUXILIADORA: as irmãs de nossa 

Igreja irão celebrar ao Senhor no segundo domingo de 

dezembro em dois cultos, sendo um pela manhã e o 

outro a noite. Nesses cultos contaremos com a 

presença do Conjunto Ebenézer. 

CULTO CASA DE CELIZIA: no dia 13/12, iremos 

realizar na residência da irmã Celízia Ferrer o culto 

que ela anualmente oferece a Deus em ações de 

graças. Nesse culto pregará a Miss. Liliane, e o 

Conjunto Ebenézer louvará ao Senhor. 

CLIMATIZAÇÃO DA IGREJA: participem da campanha 

de climatização da Igreja. Queremos contar com a 

colaboração 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. 

 

 

ENCONTRO ATUALIZAÇÃO EM TEOLOGIA SISTEMATICA: 

próxima quinta-feira, a partir das 19h30m. Revisão e 

resposta às perguntas do questionário. 

BATISMOS: no domingo passado foram batizados pelo 

Pastor Jedaías Rodrigues, por delegação do Pastor da 

Igreja, os irmãos Antônia Lima de Moura, Antônia de 

Medeiros Gonçalves, Eusébio Cabral do Nascimento, 

Meinyelle dos Santos Souza, Miriam Kézia Nunes do 

Nascimento, Renata Cristina de Medeiros Gonçalves e 

Sueleide de Holanda Paredes. Após o batismo esses 

irmãos foram recebidos na membrezia de nossa Igreja. 

Seis deles irão se congregar no Valentina e um no 

templo sede. Damos as boas vindas a esses irmãos. 

REUNIÃO DE LIDERANÇA: no dia 07/12, no horário das 

09 às 12h, teremos uma reunião envolvendo toda a 

liderança da III IEC/JPA (pastores, presbíteros, diáconos, 

aspirantes a Presbíteros e a Diáconos, dirigentes das 

congregações e de Departamentos).  Nessa reunião 

faremos uma avaliação do trabalho da nossa Igreja 

durante o ano que está terminando bem como a 

apresentação de relatórios das diversas áreas da Igreja. 

Ainda nessa reunião teremos um momento devocional 

para agradecer a Deus as bênçãos derramadas sobre a 

III IEC/JPA. Depois teremos um almoço e um momento 

de confraternização. 

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. 

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

04 – Pr. Jedaías; 11 -  Miss. Liliane;  
18 – Asp. Diác. Josias; 25 – Pr. Walter 

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/

