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BOLETIM DOMINICAL – 27/10/13 

Creio que Jesus nasceu da virgem Maria 
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 
iremos tratar do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo 
da virgem Maria, pois o Credo Apostólico diz: Creio em 
Jesus Cristo...; (que) nasceu da virgem Maria. 
   Quando ocorreu a queda do homem no Édem Deus lhe 
fez uma promessa que da semente da mulher nasceria 
aquele que esmagaria a cabeça da serpente (Gn 3.15), 
fazendo essa promessa alusão a redenção do homem,  que 
seria realizada por um homem nascido de mulher. 
  Passando-se os séculos essa promessa foi reavivada 
pelo profeta Isaías, que  disse: “Portanto o mesmo Senhor 
vos dará um sinal: Eis que uma virgem conceberá, e dará à 
luz um filho, e será o seu nome Emanuel” Is 7.14. A história 
continuou tendo o seu curso natural  e, aproximadamente, 
setecentos anos depois do vaticínio de Isaías ela teve o 
seu fiel cumprimento no nascimento de Jesus. O anjo 
Gabriel que anunciou o natal do Senhor fez referência ao 
que Isaías profetizara. “Tudo isto aconteceu para que se 
cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, 
que diz: “Eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho, 
e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é: 
Deus conosco” Mt 1.22,23. Mais tarde Paulo refletindo 
sobre o assunto, escreveu: “Mas vindo a plenitude dos 
tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, 
nascido sob a lei” Gl 4.4.  

   Segundo a Sua soberana vontade, aprouve a Deus  

escolher uma piedosa jovem chamada Maria que 
habitava em Nazaré, uma cidade da Galiléia, para ser o 
instrumento humano que cumpriria a promessa que Ele 
fizera no Édem. Veja o que a Bíblia diz sobre o assunto: 
“E, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a 
uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem 
desposada com um varão, cujo nome era José, da casa 
de Davi: e o nome da virgem era Maria” Lc 1.26,27. 
    Essa jovem era noiva (desposada) com José, um dos 
descendentes da casa real de Davi. Ela ao tomar 
conhecimento de que seria o canal usado por Deus para 
trazer o Messias ao mundo, reconheceu a sua 
indignidade para esse tão grande propósito de Deus e, 
humildemente, se entregou para que Ele desse curso ao 
Seu programa redentor. “Disse então Maria: Eis aqui a 
serva do Senhor: cumpra-se em mim segundo a tua 
palavra...” Lc 1.38. Em seguida ela celebrou ao Senhor 
com um cântico maravilhoso, conhecido como 
Magnificat, registrado por Lucas (Lc 1.46-55). 
    Depois do nascimento virginal de Jesus, Maria teve o 
seu curso natural de vida como mulher casada com 
José. No período em que a criança estava em formação 
no seu ventre José não teve relação sexual com sua 
mulher, isto diz o texto sagrado: “E José, despertando 
do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e 
recebeu a sua mulher. Mas não teve relações com ela 
enquanto ela não deu a luz um filho. E lhe pôs o nome de 
Jesus” Mt 1.24,25.  Observem o texto que diz que José 
não teve relação sexual com sua mulher até que a 
criança nascesse, dando a entender que depois do 
nascimento de Jesus o casal teve a sua vida sexual 
normal, e isso não tira a santidade de Maria nem traz 
para ela nenhum demérito.  Os evangelhos dizem que 
Maria teve de José diversos filhos e chega  até a citar os 
nomes deles (Mt 12.46; 13.55, Mc 6.3, etc), e dentre eles, 
Tiago foi o mais proeminente chegando a ser o líder da 
Igreja em Jerusalém (Gl 1.19; 2.9; 1 Co 15.7). 
   A Igreja Católica Romana firmada, não sei em quê, mas 
com certeza não nas Escrituras, continua a ensinar a 
virgindade perpétua de Maria, e pior do que isso, eleva 
Maria como a Mãe de Deus, uma deusa que está sendo 
adorada por esse segmento cristão como a rainha dos 
Céus. Outro erro grave dessa Igreja é considerar Maria 
medianeira usurpando, sem o consentimento dela, o 
lugar que pertence a Jesus, o Filho de Deus (1 Tm 2.5). 
                            Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 

 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); 24/11 – Aniversário Getsêmani. 01/12 – Aniversário 
das Auxiliadoras. 07/12 – Reunião de Lideranças/Almoço; 
08/12 – Dia da Bíblia; 13/12 – Culto Gratidão Celízia; 14/12 – 
Confraternização dos Jovens; 21/1’2 – Jantar de 
Confraternização Igreja; 24/12 – Celebração do Natal; 28/12 – 
Jantar Confraternização Rota do Sol; 31/12 – Culto }Final de 
Ano (Igreja/Congregações).  
      ANIVERSARIANTES OUTUBRO (2ª QUINZENA) 

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 Maria; 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. 

CURSO INGLÊS ONLINE/PRESENCIAL 

www.englishwithjody.wordpress.com 

Professor Josinaldo - 88554383  

O curso é via NET, mas terá encontros 

presenciais nas instalações da III IEC/JPA, aos 

sábados, no horário das 14h às 16h 

 

ESCALA DIÁCONOS/ASPIRANTES (IGREJA SEDE) 

Hoje – Euclides/Gentil 
Ter – Marçal; Qui – Murilo; Sáb – Josias Junior 

“Mas vindo a plenitude dos tempos, 
Deus enviou seu Filho, nascido de 
mulher, nascido sob a lei” Gl 4.4. 

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


 

            

   ESCALA DE OBREIROS (NOV) 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 

03 – Pr. Eudes; 10 – B.T. Samuel;  
17 – Pb. Enoaldo; 24 – Pr. Jedaías        

CULTO DEVOCIONAL 

03 – André Fragoso; 10 – Isabel Cristina;  
17 – Katia Maria; 24 – Marlene Soares  

MOCIDADE (SÁB) 

02 – Raquel; 09 – Fabiano; 16 – Josias;  
23 – Murilo; 30 – Davi Silva 

CULTO DA HORA NONA (SEG) 

04 – Pr. Jedaías; 11- Miss. Liliane;  
18 – Marlene Soares; 25 – Telma  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

 Bosco (04,18); Meireles (11,25)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

(D) 14 – Dc. Marçal; 21 – Dc. Meireles;  
28 – Asp. Dc. Murilo.  (P) – Pr. Eudes  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

03 – Pr. Jedaías; 10 – Pb. Silas;  
17 – Pr. Walter; 24 – Pb. Enoaldo               

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

03 – Pr. Walter; 10 – Pr. André;  
17 – Pb. Silas; 24 – Pb. Emanuel               

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

02 - Davi Silva; 09 – Miss. Liliane;  
16 – Pb. Saul; 23 – Da Luz; 30 – Pb. Emanuel 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM);  

03 – Pb. Saul; 10 – Pr. Walter;  
17 – Pb. Emanuel; 24 – Pr. André               

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

03 – Pb. Carlos Alberto; 10 – Pr. Jedaías;  
17 – Dc. Gilson; 24 – B.T. Samuel               

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

 
 

 

DOMINGO MISSIONÁRIO: foi uma benção a 
programação missionária do domingo passado. 
Agradecemos a todos que se empenharam para 
que tivéssemos duas inspiradoras reuniões. 
Agradecemos especialmente as preletoras, 
missionárias Liliane e Gláucia Gontijo. 
Agradecemos ainda aos Conjuntos Ebenézer, 
Coral da Igreja e ao Getsêmani pela participação 
nos cultos. Agradecemos ainda a irmã Carmelita 
que fez o louvor solo. Agradecemos ainda a 
Secretaria de Missões da Igreja pela organização 
e direção dos cultos. Também vai a nossa 
gratidão a seminarista Aline pela colaboração. 
Deus a todos recompense. Foi ótimo o almoço na 
Igreja no domingo passado. Esperávamos umas 
setenta pessoas, mas chegaram umas noventa. 
Agradecemos a irmã Iza Maria e equipe pela 
excelente comida feita. Deus a todos abençoe. 
CURSO ATUALIZAÇÃO EM TEOLOGIA 
SISTEMATICA: ainda nesta semana será 
enviado, via NET, aos participantes, o módulo de 
Cristologia e o questionário correspondente. O 
encontro para revisão e entrega do questionário 
será na última sexta-feira de novembro (29/11).  
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 da Bíblia. 
ESTUDO DO CREDO APOSTÓLICO: o Credo 
Apostólico está sendo estudado na Escola 
Dominical (classe de homens e classe de 
mulheres). Aproveite essa oportunidade para 
conhecer esse importante documento da fé cristã. 
VALDO TUR (organização Presb. Erivaldo José): 
viagens de turismo e outros eventos, 
especialmente trabalhos de Igrejas. VAN com ar 
condicionado e com capacidade para 15 pessoas.  
    Contato: 86706958, 99608019, 81153349 
            Email: email@valdotur.com  

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
06 – Pr. Jedaías; 13 – Miss. Liliane; 
20 – B.T. Samuel; 27 – Presb. Saul 

15 DE NOVEMBRO – MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO 

CAMPANHA AR CONDICIONADO: informamos que 

compramos as quatro máquinas de ar condicionado 

para a climatização da Igreja. O valor total das 

máquinas foi R$ 17.650,00. Demos R$ 3.500,00 e 

parcelamos o restante em dez parcelas de R$ 1.415,00. 

Queremos contar com a colaboração de 30 irmãos 

contribuindo com R$ 50,00 durante 10 meses. Procure 

o Presb. Evandro José e se comprometa com esse 

projeto que visa beneficiar a todos. 

DIACONO MARCOS: O Diác. Marcos Soares caiu da 

escada quando fazia a instalação elétrica para a 

climatização da Igreja e fraturou o calcanhar. Após 

alguns dias no Trauminha, Marcos convalesce em casa. 

INSTALAÇÃO MÁQUINAS AR CONDICIONADO; já estão 

instaladas as máquinas de ar condicionado que foi feita 

por Carlos noivo de Neuzinha. A instalação da parte 

elétrica sofreu uma interrupção devido ao acidente 

sofrido pelo Diác. Marcos. Oremos por essa instalação 

para que  Deus nos abençoe na conclusão do serviço. 

CASA DE ACOLHIDA INFANTIL: o DINF irá realizar um 

trabalho, no próximo mês, na Casa de Acolhida Infantil 

em Bayeux/PB. Oremos por esse trabalho para que 

Deus o abençoe em tudo. 

ESCOLHA DE DIRETORIAS PARA 2014: o Pastor da 

Igreja orienta aos segmentos de homens, de mulheres, 

de jovens e de adolescentes a agendarem reunião no 

mês de novembro 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. 

GERLANE CIRURGIADA: a nossa irmã Gerlane Brito filha 

do Presb. Genison Brito e esposa de Josenildo foi 

cirurgiada na segunda-feira dia 21/10, passa bem 

graças a Deus e está convalescendo em sua casa. 

ANIVERSÁRIO DE NOSSA MOCIDADE (09 e 10/11): vem 

aí o aniversário do Departamento de Moços de nossa 

Igreja. Serão realizados dois cultos, um no sábado e o  

outro no domingo). Oremos por esse evento. 

AVISO A TODOS OS IRMÃOS: não se esqueçam de 

apagar as luzes dos sanitários, cozinha, salas, e de 

desligarem ar condicionado, ventiladores e 

equipamentos em geral, quando saírem da Igreja. 

 

        
 

“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 
 

 

mailto:email@valdotur.com
http://www.cruzdas/

