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BOLETIM DOMINICAL – 16/02/14 

Amém 
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 termina com uma declaração que 
fecha todo o conjunto de declarações, que é AMÉM. 
     A palavra AMÉM é de origem hebraica e transliterada 
para o grego (hebraico e grego são línguas nas quais 
foram escritas as Sagradas Escrituras) e para a nossa 
língua. Esta palavra tem diversos significado dentre eles 
aquele que diz “é verdade” ou “assim seja”.  
    No Antigo Testamento a palavra AMÉM é empregada 
para afirmar uma adesão a uma expressão, a uma 
aceitação de uma missão, para ratificar um compromisso, 
para a conclusão de uma oração ou de uma doxologia 
(expressão de adoração a Deus). No Novo Testamento 
significa uma aclamação no culto que indica uma adesão 
àquilo que foi dito ou conclusão de uma doxologia. Esta 
expressão foi usada por Jesus em diversas ocasiões para 
reforçar uma afirmação sua (em verdade, em verdade vos 
digo). A palavra ainda refere-se no Novo Testamento a  
concordância à uma oração feita por um ministro do 
evangelho ou pela comunidade de crentes.  
    Merece especial destaque o uso desta palavra com a 
qual é nomeado o Senhor Jesus em Apocalipse 3.14 “E ao 
anjo da igreja que está em Laodicéia escreve: Isto diz o 
Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da 
criação de Deus” Ap 3.14. Neste texto a palavra AMÉM 
significa que Jesus é a verdade absoluta e que tudo que 
ele falou é verdadeiro, ou seja, o que ele falou ou já se 
      

cumpriu ou se cumprirá inexoravelmente.  
      No que refere as declarações de fé do Credo 
Apostólico, a palavra AMÉM significa que tudo aquilo 
que é mencionado ali como declaração de fé é 
verdadeiro e aceito pelo crente como algo que é crido 
por ele de todo o coração. 
     No que é relacionado à Santíssima Trindade (Pai, 
Filho e Espirito Santo) as sentenças que diz “Creio em 
Deus Pai,  Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso 
Senhor, e Creio no Espirito Santo”, o AMÉM quer dizer 
que o Deus Triúno é o único objeto verdadeiro de fé do 
cristão. Estamos ao dizer o AMÉM a essas declarações 
que estamos concordando com a revelação das Santas 
Escrituras sobre o assunto. 
   No que se refere às outras sentenças (Creio na Santa 
Igreja Universal; na Comunhão dos Santos; na Remissão 
dos Pecados; na Ressurreição do Corpo; na Vida 
Eterna.), quando se profere o AMÉM estamos dizendo 
que as mesmas são verdadeiras, reais, conforme 
reveladas nas Sagradas Escrituras. 
   Essa expressão ainda nos remete a questão da 
concordância que deve ser feita pela Igreja reunida, e 
que garante a resposta divina à oração. “Também vos 
digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de 
qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu 
Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou 
três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles” 
Mt 18.19,20. A presença de Jesus nas reuniões da Igreja 
é uma realidade como também o é a resposta que Deus 
dá as orações da Igreja quando há unanimidade, quando 
a comunidade diz AMÉM àquilo que foi apresentado a 
Deus em oração. É por isso que quando alguém ora, 
quando a comunidade está reunida, a sua oração deve 
ser ouvida por todos para que ela entenda e se diga a 
Deus “AMÉM”, ou seja, “Assim Seja”. “Doutra maneira, 
se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa 
o lugar de indouto o Amém sobre a tua ação de graças, 
visto que não sabe o que dizes?” 1 Co 14.16. 
   Naquelas comunidades onde existe o costume de 
todos orarem ao mesmo tempo não se tem espaço para  
dizer o AMÉM as orações feitas, em outras palavras, 
estar se perdendo a bênção do “de acordo da Igreja” a 
oração feita, que garante a resposta divina. Isto não quer 
dizer que Deus não houve a Igreja quando todos oram ao 
mesmo tempo, mas se perde a bênção do AMÉM que 
deve ser dito por ela.     Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             
         CALENDÁRIO DE EVENTOS (FEV/MAR) 

22/02 – Culto Evangelístico no Geisel. 23/02 – Palestra 
sobre Educação Religiosa; 01/03 – Encontro de 
Mulheres Evang. Congregacional CGE. 01 a 04/03 – 
Retiro Espiritual; 09/03 – Dia Internacional da Mulher 
(08); 15,16/03 – 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; 29/03 – Aniversário Geração Avivamento; 
29/03 – Intercâmbio Distrital de Jovens; 29/03 – Avanço 
Missionário José Américo; 30/03 – Sopão Rota do Sol.. 
               ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 

01-Bianca Paredes (Valentina), 02-André Fragoso, 03-
Pedro Henrique (filho de Danilo), 04-Presb. Genison 
Gomes, 06-Elma Araújo, 07-Tatiane Cristine (Valentina), 
09-Henery Lopes, 10-Israel Fernandes, 11-Raiany 
Cynthya (Valentina), 13-Mª do Socorro, 16- Auzeni da 
Silva, 18-Valdilene Albuquerque (Valentina), 18-Camila 
Yasmin (Valentina), 19-Mário Lopes, 20-Albertina 
Claudina, 21-Rebeca Brito, 21-Eva Leite (Valentina), 22- 
José Bruno, 22-Elza Helena, 24-Danilo José, 24-Dara 
Karolynne, 25-Gerlane Lima, 25-Edmilson Marinho (R. 
do Sol), 27-Adriana Meireles, 27-Waldemar Fábio.  

PARABÉNS ANIVERSARIANTES! 
                                 

 

 
 

        ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje– Davi/Marcos Soares;  
Ter – Marçal; Qui – Euclides 

PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO CRISTÃ.  
23/02.  PROFª. VIRGÍNIA MACEDO 

“Doutra maneira, se tu bendisseres com o 
espírito, como dirá o que ocupa o lugar de 

indouto o Amém sobre a tua ação de 
graças, visto que não sabe o que dizes?” 

1 Co 14.16. 

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  

16 – Pr. Jedaías; 23 – Davi Silva  
CULTO DEVOCIONAL 

23 – Miss. Mª Eliane  
MOCIDADE (SÁB) 

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

17 – Marlene; 24 – Miss. Fcª Angelita 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

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

20 – Dc. Josias;  
27 – Dc. Bosco  (P): Pr. Eudes  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

16 – Pr. Walter; 23 – Pb. Enoaldo  
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

16 – Pr. André; 23 – Pr. Jedaías  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

16 – Pb. Emanuel; 23 – Pr. Walter  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

16 – Dc. Gilson 23 – Pb. Emanuel   
LEGENDA: (D) – Dirigente; (P) – Preletor 

PRELETORES PROGRAMA RADIO 
19 – Dc. Gilson; 26 – Miss. Liliane 

PRELETORES CASA DE ACOLHIDA 
22 – Davi Silva 

 
 

1º ENCONTRO DE HOMENS COMUNIDADE BESSAMAR 
DIA 22/02/14. PRELETORES: PASTORES EUDES 

LOPES,  HUGO WAGNER e JOSÉ ANTÔNIO 
TEMA: RESTAURANDO A HONRA DO HOMEM 

DE DEUS. INICIO 09H, TAXA INSCRIÇÃO  
R$ 10,00 (ALMOÇO + MATERIAL. INCLUSOS). 

INFORMAÇÕES: 88084623 (PR. WILTON)  

 
 
 

INSTALAÇÃO DE JANELAS DE VIDRO: dando 

continuidade ao projeto de climatização da Igreja 

instalamos seis janelas de vidro blindex de 1m x 2m 

nas paredes laterais do santuário. Falta apenas 

instalar mais uma janela ao lado do púlpito que irá 

substituir a de madeira hoje existente. Nesta semana 

se Deus permitir iremos fazer isso. Informamos a 

Igreja que todas as janelas já foram pagas, 

compradas à vista. Agradecemos a Deus pelas 

provisões que Ele fez para esse projeto tivesse a sua 

continuidade. Agradecemos ainda ao Presbítero 

Evandro José que está coordenando todo o projeto de 

climatização de nossa Igreja. Com o pagamento à 

vista das sete janelas, o caixa do patrimônio teve uma 

diminuição. Pedimos aos irmãos, aqueles que não 

estão entregando o dizimo do Senhor, que façam isso 

o quanto antes para que as necessidades do 

ministério da III IEC/JPA sejam todas atendidas. O 

dinheiro que você está entregando a Igreja está sendo 

administrado com muito zelo para a glória de Deus e 

bênção dos irmãos. 

VIGILIA DE ORAÇÃO: a vigília de oração realizada de 

ontem para hoje no templo sede foi uma bênção em 

todos os sentidos. Tivemos um bom grupo da Igreja 

participando desse trabalho. Agradecemos aos irmãos 

da Geração Avivamento que coordenaram o trabalho. 

Agradecemos ainda aos irmãos preletores e grupos de 

louvor convidados que participaram da vigília. Deus a 

todos recompense abundantemente.  

RETIRO ESPIRITUAL: devido dificuldade de encontrar 

um local adequado e a um custo dentro das 

possiblidades da Igreja, iremos ter o nosso Retiro 

Espiritual nas dependências da Igreja no domingo e 

na segunda-feira, com cultos pela manhã e à tarde. Os 

irmãos interessados em almoçar nos dias do Retiro 

deem o nome ao Pastor Jedaías. A taxa do almoço é 

de R 5,00 por dia. O Pastor Jedaías se encarregará da 

programação geral do Retiro. No próximo domingo 

daremos mais informações sobre o assunto. 

SORTEIO DINF: o Departamento Infantil está 

promovendo um sorteio de um pacote de 

eletrodomésticos (liquidificador, espremedor, 

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

CLIMATIZAÇÃO DA IGREJA: Engaje-se na campanha de 

climatização da Igreja. 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. 

 

 

 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM TEOLOGIA:  o material 

correspondente ao próximo módulo do curso em apreço 

(Pneumatologia) será enviado nesta semana para os 

participantes via NET. O encontro para revisão do 

material será no dia 13/03/14. Aproveite a 

oportunidade que Deus lhe está dando de você aprender 

a doutrina cristã, de forma seriada. 

PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO RELIGIOSA: o DINF 

juntamente com o DERE irá promover no dia 23/02 

uma palestra intitulada “Educação Religiosa como 

instrumento de Crescimento da Igreja”. A palestrante 

será a irmã mestranda Virginia Macedo, da Comunidade 

Evangélica Bessamar. O público alvo será toda a Igreja 

especialmente o pessoal que labuta na área de ensino 

da Escola Dominical,  e obreiros em geral.  

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...  

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. 

Agendem o culto com o Pastor Jedaías. Os irmãos que 

agendarem os cultos devem convidar os seus familiares 

e vizinhos para ouvir o Santo Evangelho. 

ESCOLA DE MÚSICA ADELSON ALEXANDRE (EMAA): é 

com muita alegria que informamos aos amados irmãos 

que a EMAA – Escola de Música Adelson Alexandre 

iniciará suas atividades no dia 08/02/14 nas 

dependências da III IEC – Geisel (próximo ao CNEC). As 

matrículas podem ser realizadas nos seguintes cursos: 

Violão, Teclado, Bateria, Baixo, Guitarra, e Iniciação 

Musical. O valor da matrícula será de R$ 30,00 + 1 kg 

de alimento não perecível e as mensalidades serão de 

R$25,00 + 1 kg de alimento. As Aulas de Técnica Vocal 

como já informado ficará um pouco mais caro R$ 

40,00. Garanta já a sua vaga e procure os irmãos 

Danilo, Fábio, André ou Christyanne e solicite a sua 

Ficha de Inscrição. Contato: 88291631 (Danilo Rocha). 

CULTO EVANGELISTICO NO SABADO: no próximo 

sábado, dia 22/02, iremos realizar um culto 

evangelístico no Geisel. O lugar do culto será informado 

hoje à noite. 

ASSEMBLEIA DE MEMBROS: na próxima quinta-feira 

iremos realizar a assembleia ordinária de nossa Igreja. 

Pedimos aos tesoureiros que entreguem os seus 

relatórios a irmã Lucia Diniz até terça-feira. 

 

 

“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/

