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     Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor 
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 no 
que se refere à Cristologia, neste boletim iremos tratar do 
senhorio de Cristo, conforme professa o Credo: Creio em 
Jesus, seu único Filho, nosso Senhor. 
   Aprouve ao Conselho da Santíssima Trindade determinar 
que o Filho de Deus fosse designado Senhor de tudo e de 
todos. “Saiba, pois, com certeza  toda a casa de Israel que 
a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor 
e Cristo” At 2.36. “Foi para isto que morreu Cristo, e tornou 
a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos, como dos 
vivos” Rm 14.9.  
   A palavra Senhor nas Sagradas Escrituras quando se 
refere a Cristo não tem a conotação de nossa língua que é 
um tratamento respeitoso a quem é casado e tem idade 
avançada, e sim é uma referência a quem tem direitos 
sobre os seres humanos (direito de criação e redenção) e 
sobre todo o restante da criação (direito de criação).  
   No Antigo Testamento duas palavras são utilizadas como 
Senhor quando se refere ao Deus Verdadeiro: Adonai, que 
significa aquele que é dono e governador de todos os 
homens  e Yavé que significa a mesma coisa de Adonai 
acrescido de que Yavé trata graciosamente com os seus 
servos, ou seja, Yavé é o Deus que é dono e governador de 
todos os homens, e que os trata com graça e misericórdia. 
    Na leitura do Antigo Testamento quando encontramos 
Senhor (S maiúsculo) é porque no original é Adonai. 

Quando encontramos SENHOR (todas as letras 
maiúsculas) é porque traduz Yavé.  
     No Novo Testamento a palavra utilizada como Senhor 
quando se refere a Cristo é Kyrios que significa a mesma 
coisa de Yavé do Antigo Testamento. Jesus é o Kyrios 
do Novo Testamento ou o Yavé do Antigo Testamento. 
    No hino cristológico encontrado em Filipenses, Paulo 
após tratar do estado da humilhação de Cristo, trata do 
Seu estado de exaltação e nesse estado é enfatizado o 
Senhorio de Cristo. “Pelo que também Deus o exaltou 
soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o 
nome; para que 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, para 
glória de Deus Pai” Fp 2.9-11. 
    O Senhorio de Cristo no Novo Testamento é 
patenteado em diversos textos. Ele é identificado como 
Senhor do Universo e especialmente Senhor da Sua 
Igreja. “O qual está a destra de Deus, tendo subido ao 
céu; havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e as 
autoridades, e as potências” 1 Pe 3.22. “Vós me chamais 
Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou” Jo 
13.13. Isto quer dizer que Cristo tem o domínio e o 
controle de todas as coisas. Ele é o Senhor do Universo. 
No Apocalipse, por exemplo, Cristo é reconhecido como 
Rei dos reis e Senhor dos senhores (Ap 19.16), estando-
lhes sujeitas todas as coisas. Ele está escrevendo a 
História. Ele é quem  desata os sete selos do livro de 
Apocalipse (Ap 5; 6; 8.1) onde se encontra delineado o 
programa de Deus para a humanidade e para a Igreja 
entre a primeira e a segunda vinda de Cristo.   
     No que se refere à Igreja, o povo de Deus da nova 
dispensação, nada acontece na vida dos seus servos 
sem o consentimento do Senhor da Igreja ou mesmo 
sem uma ordem expressa sua. “E sabemos que todas as 
coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que 
amam a Deus, daqueles que são chamados por seu 
decreto” Rm 8.28. 
    Assim sendo,  professemos de coração a nossa fé em 
Cristo, curvemo-nos diante de Sua soberania,  
submetamo-nos as Suas diretrizes e O sirvamos de 
coração, pois Jesus Cristo é o Adonai e o Yavé do 
Antigo Testamento e o  Kyrios do Novo Testamento. 
Essa é uma das razões porque Paulo cantou: “Que 
diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem 
será contra nós?”  Rm 8.31. Pr. Eudes L. Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV) 

19/10 – Atividade Especial do DINF (Casa de Acolhida 
Bayeux); 20/10 – Conferência Missionária/Dia Nacional de 
Missões; 19,20/10 – Aniversário das Auxiliadoras; 31/10 – Dia 
da Reforma Protestante. 02 e 03/11 – Simpósio Educação 
Religiosa; 09,10/11 – Aniversário da Mocidade; 15/11 – 
Manhã de Jejum e Oração; 16,17/11 – Aniversário Núcleo 
Auxiliadora Valentina; 23 – Casamento de Jonas (filho de 
Francisca Angelita).    

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 – Asp. Dc. Murilo/Euclides 
Ter – Marçal; Qui – Davi; Sáb – Asp. Dc.  Josias 

E toda a língua confesse que Jesus  
Cristo é o Senhor, para glória de 

Deus Pai. Fp 2.11 

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) 

13 –  Pr. Jedaías; 20 – Pr. Walter; 27 – Miss. Liliane        
CULTO DEVOCIONAL 

13 - Marivalda; 27 – Aline        
MOCIDADE (SÁB) 

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

14 – Iza Maria;  
21 – Lúcia Diniz; 28 – Miss. Fca. Angelita  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

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

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

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

13 –  Pb. Enoaldo; 20 – Pr. André; 27 – Pb. Enoaldo        
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

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

19 - Davi Silva; Dc. Gilson 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM);  

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

13 –  Pb. Emanuel; 20 – B.T. Samuel; 27 – Pr. André        
LEGENDA: (D) – Dirigente; (P) – Preletor 
PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

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

 
 

CURSO INGLÊS ONLINE/PRESENCIAL 

www.englishwithjody.wordpress.com 

Professor Josinaldo - 88282906  

CURSO ATUALIZAÇÃO EM TEOLOGIA 
SISTEMATICA: já foi encaminhado via NET 
para os participantes do curso em apreço o 
quarto módulo (Hamartiologia) com o respectivo 
questionário. O encontro para revisão da 
apostila e entrega do questionário será na sexta-
feira, dia 25/10/13, a partir das 19h30m. 
ESTUDO DO PAI NOSSO: nas quintas-feiras 
estamos estudando com o Pastor Eudes a oração 
do Pai Nosso. Aproveite a oportunidade que 
Deus lhe está dando de aprender mais de Sua 
Palavra. 
ESTUDO DO CREDO APOSTOLICO: o Credo 
Apostólico está sendo estudado na Escola 
Dominical (classes de homens e classe de 
mulheres). Aproveite essa oportunidade para 
conhecer esse importante documento da fé cristã. 
CLASSE DE JOVENS: devido o irmão André 
Augusto ter ido trabalhar no Rio de Janeiro e a 
consequência vacância no professorado da 
Classe de Jovens da EBD, o Pastor da Igreja está 
nomeando o Asp. Dc. Josias Junior para ser o 
professor auxiliar dessa Classe. 
DOMINGO MISSIONÁRIO: devido a algumas 
dificuldades operacionais a Secretaria de 
Missões (SEMI) decidiu, de comum acordo com 
o Pastor da Igreja, transferir o Domingo 
Missionário para o próximo domingo. Assim 
sendo, no próximo domingo teremos dois cultos 
temáticos sobre a obra missionária, um pela 
manhã e o outro a noite. No culto da noite 
iremos levantar uma oferta missionária.  
VIAGEM RUANNA: Ruanna Cavalcanti viajou 
no domingo passado para o Rio de Janeiro onde 
irá residir junto com o seu esposo André 
Augusto, filho do Pastor da Igreja, que tinha ido 
para trabalhar naquela cidade. Deus continue 
abençoando o jovem casal. Oremos por eles. 
CAMPEÃ DE XADREZ: a jovem Júlia, filha de 
Gentil e Rivanda, conquistou o campeonato de 
xadrez (medalha de ouro) promovido pelo CNEC 
Geisel envolvendo as classes daquela 
Instituição. Parabéns Júlia por essa conquista. 
 

 

QUARTA PARCELA OFERTA MISSIONÁRIA ALIANÇA: 

lembramos as Congregações que a quarta parcela da 

oferta missionária da ALIANÇA (R$ 500,00) é de 

responsabilidade delas. Lembramos ainda que antes de 

ser uma responsabilidade é um privilégio que Deus está 

dando aos irmãos das Congregações para participarem 

da obra missionária de nossa Denominação. A direção 

da Igreja sugere que esta oferta seja levantada no culto 

de hoje à noite. Informamos também que a 

Congregação da Rota do Sol já entregou a Igreja sede a 

sua parte correspondente a essa oferta. 

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 10 meses. Procure o Presb. 

Evandro José coordenador do projeto e se comprometa 

com essa obra que visa beneficiar a nossa Igreja. 

PRESB. GENISON CIRURGIADO: o Presb. Genison Brito 

submeteu-se na quinta-feira passada a uma cirurgia de 

sinusite e, graças a Deus, passa bem. Ele está 

convalescendo em sua casa. Oremos por ele. 

CULTO NA CASA DE ACOLHIDA: amanhã iremos realizar 

um culto na Casa de Acolhida em Jaguaribe. Os irmãos 

interessados nesse culto combinem com o Pr. Jedaías. 

CULTO GERAÇÃO AVIVAMENTO: na sexta-feira tivemos o 

nosso culto coordenado pela Geração Avivamento. O 

culto glorificou a Deus e foi uma benção para todos que 

tiveram o privilegio de participar dele. O Pastor Jean 

Kleber entregou uma poderosa mensagem que muito 

alegrou o coração da Igreja. Os conjuntos que 

participaram do culto foram grandemente usados por 

Deus. Foi uma benção também a participação do Pastor 

André louvando ao Senhor. Por tudo agradecemos ao 

Senhor nosso Deus. 

CASA DE ACOLHIDA INFANTIL: o DINF irá realizar um 

trabalho, no próximo mês, 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.  

       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.englishwithjody.wordpress.com/
http://www.cruzdas/

