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BOLETIM DOMINICAL – 15/12/13 

Creio na entronização de 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. 
      O Credo Apostólico confessa que o Senhor Jesus após 
subir aos Céus assentou-se a direita da Majestade nas 
alturas.  Neste boletim iremos tratar da entronização de 
Cristo nos Céus, pois o Credo diz: “Jesus Cristo... está 
sentado à direita de Deus Pai Todo-poderoso”. 
      A Bíblia Sagrada ao longo do Antigo Testamento revela 
que o Messias vindouro seria estabelecido Rei para 
sempre. A primeira promessa de um rei messiânico foi 
dada por Deus a tribo de Judá quando Jacó abençoava os 
seus filhos antes de morrer: “O cetro não se arredará de 
Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha 
Siló; e a ele se congregarão os povos” Gn 49.10. Essa 
promessa foi renovada a Davi, quando Deus disse que um 
descendente seu  reinaria para sempre. “Porém a tua casa 
e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti; teu 
trono será firme para sempre” 2 Sm 7.16. 
    Quando os magos por revelação divina foram a 
Jerusalém procurar o recém-nascido rei dos judeus, toda a 
cidade se alvoroçou, porque estava na expectativa do 
cumprindo da promessa de Deus. “... onde está aquele que 
é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no 
Oriente, e viemos a adorá-lo” Mt 2.2. 
    Pilatos quando interrogou a Jesus perguntando se ele 
era rei, Jesus não o negou e disse que o seu reino não era 
de natureza politica e sim espiritual. “Respondeu Jesus: O 
meu reino não é deste mundo;...” Jo 18.36. 
    
     

      A Bíblia revela que um dos ofícios de Cristo é o oficio 
real, pois é Rei dos reis. “E no vestido e na sua coxa tem 
escrito este nome: Rei dos reis, e Senhor dos senhores” 
Ap 19.16. (Veja ainda Ap 17.14; 1 Tm 6.15). 
        Quando Jesus ressuscitou e ascendeu aos Céus, a 
fase seguinte do seu Estado de Exaltação foi a sua 
entronização. Ao chegar aos Céus Jesus foi recebido 
pelo Pai Celeste e por toda a corte celestial, e naquela 
ocasião Ele foi celebrado pela obra realizada, e depois 
se  assentou ao lado do Pai em seu trono de glória (Mc 
16.19; Ap 5.6; Hb 2.9). No Salmo 24 encontramos um 
texto maravilhoso sobre o assunto que diz, em nossa 
opinião, o que aconteceu quando Jesus retornou 
vitorioso aos Céus depois de realizar a obra redentora: 
“Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos ó 
entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este 
rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor 
poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas 
cabeças; Levantai-vos ó entradas eternas, e entrará o 
Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos 
Exércitos; ele é o Rei da glória” Sl 24.7-10. 
        Assentado no  seu trono de glória Jesus governa o 
universo (Sl 103.19; 1 Pe 3.22), especialmente aqueles 
que um dia se submeteram ao seu senhorio, a sua Igreja. 
Como Rei, Jesus entronizado nos Céus, está escrevendo 
a história, pois Ele é quem foi credenciado, pela obra 
que realizou neste mundo, a abrir o livro selado com 
sete selos, do livro de Apocalipse (Ap 5.1-10). 
      Sabemos pelas Escrituras que nada acontece na vida 
de um crente genuíno a não ser o que foi ordenado ou 
permitido por Deus, pois Jesus tem o controle de todas 
as coisas, como Rei que é. “O qual está à destra de 
Deus, tendo subido ao céu; havendo-se-lhe sujeitado os 
anjos, e as autoridades, e as potências” 1 Pe 3.22. 
      Tanta confiança tinha Paulo no governo soberano do 
Senhor Jesus, que disse numa de suas cartas: “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. 
      Portanto queridos irmãos, descansemos debaixo da 
potente mão de Deus, pois o Senhor Jesus tem tudo sob 
o seu controle. Procuremos servir a Deus de todo o 
nosso coração, pois nos foi dito por Ele: “... e eis que 
estarei convosco todos os dias até a consumação dos 
séculos. Amém” Mt 28.20. (Veja ainda Hb 13.5,6).             
                           Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             
           CALENDÁRIO DE EVENTOS (DEZ) 

20 – Culto na Casa de Ednaldo; 21 – Jantar de 
Confraternização Igreja; 22 – Assembleia Especial (Eleição 
de Oficiais e Pastor Auxiliar); 24 – Celebração do Natal; 27 
– Culto na casa de Adelson; 28 – Jantar Confraternização  
Rota do Sol; 29 – Consagração e  Posse de Oficiais, Pastor 
Auxiliar e Diretorias para 2014 (manhã); 31 – Culto Final de 
Ano (Igreja/Congregações).   
               ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 

01-Carlos Alberto (Presbítero); 01-Lamarck Ribeiro; 02-
Kézya Lopes; 04-Aninha (Ernani Sátyro); 05-Erika Graziele; 
05-Fábio Lima; 05-Saullo Vinicius (Ernani Sátyro); 07-
Daynne (Valentina); 07-André Augusto; 07-Ana Júlia; 08-Mª 
da Conceição; 08-Mª José Pereira; 10-Neusa de Moura; 
10-Verônica Nunes; 12-Edvando Bonifácio (Diácono Rota 
do Sol); 14-Maria Teodória; 14-Flávio Medeiros (Rota do 
Sol); 15- Mª Eliane; 16-Anália Mendes (Rota do Sol); 19- 
Pedro Jorge; 19-Walterci Ribeiro (Valentina); 19-Luiz 
Santiago (Ernani Sátyro); 24-Joselito (Valentina); 26-Telma 
(Valentina); 27-Claudia de Oliveira; 28-Emanueli Ferreira; 
28-Feliciano Nícolas; 31- Elizabete Maria (Valentina); 31-
Elhioneide (Valentina);31-José Freire (Rota do Sol); 31-
Cintia Alice (Rota do Sol). 
                         PARABENS ANIVERSARIANTES! 
         

       PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

18 – Asp. Diác. Josias; 25 – Pr. Walter 
 

 
 

ESCALA DIÁCONOS/ASPIRANTES (IGREJA SEDE) 

Hoje–Gentil/Euclides; Ter – Antônio João;  
Qui – Marçal; Sáb - Makobi  

 

 “O qual está à destra de Deus, tendo 
subido ao céu; havendo-se-lhe sujeitado 
os anjos, e as autoridades, e as 
potências” 1 Pe 3.22. 
 

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  

15 – Pb. Enoaldo; 22 – Pr. Walter;  
24 – Miss. Liliane; 29 – Pr. André; 31 – Pr. Eudes        

CULTO DEVOCIONAL 

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

MOCIDADE (SÁB) 

21 - Fabiano 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

16 –Pr. Jedaías; 23 – Pr. Eudes; 30 – Miss. Fcª Angelita 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

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

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

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

15 – B.T. Samuel; 22 – Pb. Enoaldo; 29 – Pr. Jedaías  
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

15 – Pb. Saul; 22 – Pr. André; 29 – Dc. Bonifácio    
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

21 – Pb. Emanuel; 28 – Pb. Saul 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM); 

Pr. Jedaías; 22 – Pb. Silas; 29 – Miss. Liliane        
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

15 – Dc. Gilson; 22 – Pr. Jedaías; 29 – B.T. Samuel    

LEGENDA: (D) – Dirigente; (P) – Preletor 
CALENDÁRIO DE EVENTOS PARA 2014: As novas 

diretorias e dirigentes das congregações se reunirão 

com o Pastor da Igreja para confecção do calendário de 

eventos 2014, amanhã, a partir das 19h30m. Os 

departamentos e congregações devem trazer os 

calendários setoriais para serem inseridos na 

programação geral da Igreja (aqueles eventos que 

requerem a participação da Igreja como um todo).  

 

 
 

ELEIÇÃO DE OFICIAIS E PASTOR AUXILIAR: no próximo 

domingo a noite será instalada uma assembleia 

especial e em seguida processada a eleição de dois 

presbíteros (Valdenor Torres – templo sede e Severino 

Higino – Congregação do Valentina), de seis diáconos 

(Murilo Pedro, Josias Junior e José Gentil -  templo 

sede, e Timóteo José, Márcio Bezerra e Reginaldo 

Pereira – Congregação do Valentina) e de um Pastor 

Auxiliar (Jedaías Rodrigues). A assembleia será 

instalada em todo o campo da III IEC/JPA (templo 

sede e congregações). O culto no templo sede e nas 

Congregações se encerrará às 19h45m, 

impreterivelmente. Nas Congregações os dirigentes 

das mesmas são os representantes da Igreja e irão 

capitanear o processo no âmbito de sua jurisdição. No 

templo sede, o presbítero Evandro (relator) e os 

diáconos Marçal Junior e Gilson se encarregarão da 

eleição. Os dirigentes das Congregações, assim que 

encerrarem o culto informarão a quantidade de 

membros da Igreja presente para a composição do 

quórum. Logo após a votação devem contatar um dos 

responsáveis no templo sede para fornecer os dados 

da votação, através dos fones: Evandro 88485787, 

Marçal 88865976, Gilson 87070801 Os candidatos 

serão eleitos se alcançarem dois terços dos votos da 

assembleia. 

ANIVERSÁRIO DA AUXILIADORA: foi uma benção em 

todos os sentidos a programação de aniversário de 

nossa Auxiliadora, realizada no domingo passado. 

Deus graciosamente abençoou intensamente os dois 

cultos que Lhe foram oferecidos, especialmente as 

pregações através das missionárias Carmem Lúcia e 

Suely, ambas do Betel Brasileiro, que estiveram 

conosco. Agradecemos a Deus por tudo. 

CULTO DE NATAL CASA DE ACOLHIDA: ontem 

realizamos o Natal do Senhor Jesus na Casa de 

Acolhida (Av. Pará, 555, Bairro dos Estados). Tivemos 

um breve culto seguido de um momento social com 

os acolhidos. Deus continue abençoando esse projeto 

missionário de nossa Igreja.  

INSTALAÇÃO DE JANELAS: a instalação das janelas de 

vidro blindex no templo sede será realizada no inicio   

do próximo ano, se para tanto Deus permitir. 

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. 

CULTO NA CASA DE EDNALDO: na próxima sexta-feira 

iremos realizar um culto na residência de nosso irmão 

Ednaldo, aqui no Geisel. Esse culto é um culto de 

gratidão a Deus e estará sob a responsabilidade da 

Secretaria de Missões da Igreja (SEMI). 

JANTAR DA IGREJA: o nosso jantar de confraternização 

de final de ano será realizado no próximo sábado (dia 

21/12). A taxa de inscrição será de R$ 12,00 

(individual) e R$ 20,00 (casal). A família que tiver mais 

de quatro pessoas que vão participar do jantar pagará 

R$ 10,00 por componente. Procure quanto antes 

Wanderlange (coordenadora) ou Miss. Liliane e se 

inscreva para esse momento de confraternização da  

nossa Igreja. 

CELEBRAÇÃO DO NATAL DE JESUS: no dia 24 deste mês 

iremos realizar um grande culto de celebração do Natal 

do Senhor Jesus, a partir das 19h30m. Nessa 

celebração o Coral filhos do Rei, de nossa Igreja, 

apresentará uma cantata alusiva ao evento. Pregará no 

culto a Miss. Liliane. 

CONSAGRAÇÃO DE OFICIAIS E POSSE DE DIRETORIAS: 

no domingo 29/12, pela manhã, a partir das 09h, os 

candidatos a oficiais e Pastor Auxiliar e diretorias do 

templo sede eleitos serão empossados. Quanto aos 

irmãos do Valentina, serão consagrados e empossados 

no culto da noite deste mesmo dia. 

NASCIMENTO: nasceu na terça-feira passada, dia 

10/12, Júlio César segundo filho de Romeu e Janiele e 

neto de Francisca Angelita, de nossa Igreja. 

Parabenizamos aos pais e avós pela chegada de Júlio. 

Queira o bondoso Deus abençoar de uma maneira 

especial essa criança. 

CASAMENTO: casaram-se no sábado dia 07/12 os 

jovens Jonathas Macedo e Isa Nayla. As núpcias deu-se 

em Itapororoca terra natal de Isa Nayla. O Pastor Wilton 

Nóbrega pai de Jonathas oficiou a cerimônia de 

casamento.  Daqui da Igreja prestigiaram o 

acontecimento diversos irmãos, dentre eles os 

Presbíteros Léo e Evandro José. Parabenizamos ao 

jovem casal e desejamos muitas bênçãos dos Céus 

sobre ele. 

PINTURA PARTE INTERNA IGREJA: pela graça divina 

conseguimos pintar a parte interna de nossa Igreja. 

Nesta semana iremos pintar a parte externa. Ore por 

esse empreendimento.  

CULTOS DA SEMANA: não se esqueçam dos cultos de 

oração e doutrina, terça e quinta-feira, respectivamente. 

          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/

