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Creio na Santa Igreja Universal 
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. 
      Após o Credo Apostólico expressar a sua fé na pessoa 
do Espirito Santo, ele contempla a Igreja de nosso Senhor 
Jesus Cristo na sua expressão universal ou católica. 
“Creio... na Santa Igreja Universal”.  
     A palavra “creio” em relação à Igreja do Senhor não 
quer dizer que se deposita fé nela, e sim que ela existe. 
Uma melhor declaração seria Creio na existência da santa 
Igreja universal ou católica. Estamos dizendo isso porque 
a Igreja não é objeto de fé do crente. As sentenças do 
Credo quando se referem a Deus Pai, a Deus Filho e a  
Deus Espirito Santo devem ser encaradas como 
declaração de fé em um objeto, o Deus Triúno. Nos demais 
casos, como uma crença na existência.  
   Na doutrina da Igreja (eclesiologia) encontramos uma 
área que contempla as duas expressões da Igreja: a 
universal e a local. No caso do Credo, ele contempla a 
expressão universal da Igreja, que é o conjunto dos salvos 
de todas as épocas: os que já faleceram, os que estão 
vivos e ainda aqueles que hão de ser salvos. “Ainda tenho 
outras ovelhas que não são deste aprisco; também me 
convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e 
haverá um rebanho e um Pastor” Jo 10.16. “E não rogo 
somente por estes, mas também por aqueles que pela sua 
palavra hão de crer em mim” Jo 17.20. 
    A Igreja na sua expressão universal é ainda o conjunto 
definido de pessoas que foram escolhidas na eternidade  
 

para serem salvos pela graça divina. “Como também nos 
escolheu nele antes da fundação do mundo, para que 
fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor; 
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus 
Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua 
vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual 
nos fez agradáveis a si no Amado” Ef 1.4-6.  
     A Igreja na sua expressão universal é também um 
corpo espiritual tendo como cabeça Jesus Cristo. “Pois 
todos nos fomos batizados em um Espirito formando um 
corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer 
livres, e todos temos bebido de um Espirito” 1 Co 12.13. 
“Ora vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em 
particular” 1 Co 12.27.  “E sujeitou todas as coisas a 
seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como 
cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele 
que cumpre tudo em todos” Ef 1.22,23.  
    Essa Igreja é conhecida ainda como a família de Deus. 
Antes de sermos crentes éramos por natureza 
estrangeiros e forasteiros, mas em Cristo nos tornamos 
membros da família de Deus. “Assim que já não sois 
estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos 
santos, e da família de Deus” Ef 2.19. 
     Aqueles irmãos que já partiram para a eternidade 
estão dormindo no Senhor. Aqueles que estão vivos 
servindo ao Senhor são identificados como a Igreja 
militante, e aqueles que são escolhidos, mas que ainda 
não foram alcançados pela graça salvadora estão sob 
tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai, 
quando serão efetivamente chamados para a salvação. 
“Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados 
debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia 
de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, 
para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fossemos 
justificados” Gl 3.23,24. 
    Ainda segundo as Escrituras, algumas figuras que 
representam a Igreja no plano espiritual como, por 
exemplo, corpo e edifício, pode-se extrair que a Igreja 
compõe-se de um determinado número de pessoas e 
que só essas pessoas é que fazem parte da Igreja e 
nenhuma outra. Quando Jesus vier à segunda vez, virá 
para buscar a Igreja na sua expressão universal. Todos 
os membros dessa Igreja subirão no dia do 
arrebatamento para se encontrar com o Senhor nos ares, 
e assim estarão para sempre Ele (1 Ts 4.15-17).     
                   Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             
         CALENDÁRIO DE EVENTOS (JAN/FEV) 

12 – Dia de Intercessão da ALIANÇA; 18 – Culto 
Geração Avivamento; 25 – Avanço Evangelístico 
Colinas do Sul; 02/02 – Dia do Homem Congregacional; 
22/02 – Culto Evangelístico no Geisel. Oremos por 
esses eventos. 
               ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

02-Mª Francisca (R. do Sol), 04-Diác. Gilson Lima, 05-
Paulo Jorge (Valentina), 06- Defranil de Moura (Valentina), 
06-Jader Porfírio, 08-Frank (Valentina), 8-Elda Lopes (E. 
Sátyro), 11-Presb. Aureliano Fernandes, 11-André 
(Valentina), 12-Jonas Andrade, 12-Gabriela Pereira (R. do 
Sol), 12-Bruna Vanessa (filha/Valdilene-C. Grande), 12- 
Evangleide Svendsen (Esposa Pr. André), 13-Mª de Fátima 
Brito, 14-Ismael da Silva (R. do Sol), 15-Josete Ferreira, 
16-Diác. José F. Marçal Jr., 16-Fernanda Medeiros (R. do 
Sol), 17-Joceane Gomes (Valentina), 19-Alexandre Araújo 
(R. do Sol), 21-Presb. Enoaldo José (Valentina), 24-Leda 
Rejane (Valentina), 25-Mauro Filho (Valentina), 26- Jaciara 
de F. Araújo, 27-Valdilene Régis (C. Grande), 28-Hellen 
Karine (Valentina), 29- Severina Lima (Esposa Presb. 
Genison), 30-Keilla Anny. 

                        PARABÉNS ANIVERSARIANTES! 

        

     PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

15 – Dc. Josias;  
22 -  Miss. Liliane; 29 – Pr. Eudes 

 

 

 
 

        ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

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

“Mas vós sois a geração eleita, o 

sacerdócio real, a nação santa, o 

povo de propriedade exclusiva de 

Deus...” 1 Pe 2.9 

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 (JAN) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

12 – Pr. Walter; 19 – Pr. Eudes; 26 – Miss. Liliane;  
CULTO DEVOCIONAL 

12 – André Fragoso; 19 – Davi Silva; 26 – Raquel  
MOCIDADE (SÁB) 

18 – Geração Avivamento; 25 – Dc. Josias    
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

13 – Marlene Soares;  
20 – Miss. Fcª Angelita; 27 – Pr. Jedaías 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

 Bosco (20); Meireles (13,27)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

(D): 16 – Pb. Valdenor;  
23 - Dc. Josias; 30 – Dc. Bosco  (P): Pr. Eudes  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

12 – Pr. Jedaías; 19 – Pb. Enoaldo; 26 – Pr. André  
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

12 – Pb. Silas; 19 – Pr. Walter; 26 – Pr. Jedaías  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM); 

12 – Miss. Liliane; 19 – Pb. Saul; 26 – B.T. Samuel  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

12 – Pb. Inaldo; 19 – Pr. Jedaías; 26 – Pb. Emanuel  

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

NOTA: por razões alheias a vontade da Igreja os 
trabalhos que eram realizados aos sábados no 
ponto de pregação na residência da irmã da Maria 
da Luz (Ernani Sátiro) foram desativados. 
                            ########### 
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. 

 
 
 

 

ESTUDO EM CLASSES DE EBD: estamos estudando no 

período da Escola Dominical a revista da SOCEP “O 

Consolador” que versa sobre a Pneumatologia (a 

doutrina do Espírito Santo). Os esboços das lições 

estão sendo preparado pelo Pastor Walter Moura.  Os 

esboços estarão disponíveis, juntamente com o 

boletim da Igreja, junto ao irmão Fabiano Almeida, a 

partir das sextas-feiras à noite. Os dirigentes das 

Congregações devem pegar esse material entre sexta-

feira à noite e sábado. 

BODAS DE TRIGO ou COURO: os irmãos Pr. Walter 

Moura e Raquel completaram no dia 07/01/14 três 

anos de casados. Hoje À noite o ilustre casal estará 

oferecendo o culto em ações de graças a Deus pela 

feliz união conjugal bem como pelo primeiro fruto, a 

filhinha Sara Kalley. 

CURSO ATUALIZAÇÃO TEOLOGICA (I): na próxima 

quinta-feira, a partir das 19h30m, no templo sede, 

teremos o encontro para revisão do módulo de 

Soteriologia. 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO TEOLOGICA (II): já foi 

enviado o módulo de Angelologia (a doutrina dos 

anjos) e o questionário correspondente para os 

participantes do Curso em apreço, via NET. O próximo 

encontro para revisão desse módulo e resposta do 

questionário será realizado no dia 30/01/14. 

CULTO  GERAÇÃO AVIVAMENTO: no próximo sábado 

teremos o nosso primeiro culto promovido pela 

geração avivamento deste novo ano. Estará conosco 

pregando a Palavra de Deus a missionária da 

Assembleia de Deus Isabel Falcão. O Conjunto 

Abençoar do Betel Brasileiro Funcionários I estará 

também conosco naquele grande dia de celebração 

ao Senhor. O culto começará as 19h30m. Venha e 

traga alguém de sua família e/ou do seu 

relacionamento para participar desse culto. 

CULTO NA CASA JOSEFA DE AQUINO: na próxima 

sexta-feira, a partir das 19h30m, as irmãs de nossa 

Igreja lideradas pela Miss. Liliane diretora do 

Departamento de Auxiliadoras estarão se reunindo na 

casa da irmã Josefa de Aquino para realizar um culto 

de ações de graças. Todas as irmãs da Igreja estão 

sendo convidadas para esse evento. 

NOTA DE FALECIMENTO: faleceu no dia 05/01/14, o 

senhor Simão Tadeu de Lima, irmão de Ângela esposa 

do irmão Marconi ambos de nossa Igreja. À família 

enlutada os sentimentos dos que fazem a III IEC/JPA. 

Queira o bondoso Deus confortar a família. 

DIA DE INTERCESSÃO PELA ALIANÇA (12/01/14): no 

culto de hoje à noite iremos levantar a voz a Deus em 

oração intercessória em favor de nossa Denominação 

Aliança de Igrejas Evangélicas Congregacionais do 

Brasil. A ALIANÇA, como é comumente chamada, 

definiu em seu calendário de eventos o segundo 

domingo de janeiro como o Dia Nacional de Intercessão 

pela ALIANÇA.   

PROJETO ALCANÇANDO OS FAMILIARES: demos inicio 

no final do ano passado ao Projeto Alcançando os 

Familiares com o primeiro culto na casa do  irmão 

Ednaldo, e neste ano já realizamos o segundo culto 

desta feita na casa da irmã Janiele Andrade. 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... Agora, pois, 

estamos todos presentes diante de Deus, 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. Contaremos 

sempre nesses cultos com a participação do DHEC, 

DAUC, DMOC, DLOV e da SEMI. Os cultos serão 

realizados, a princípio, nas sextas-feiras. Os 

interessados na realização de cultos em suas 

residências agendem com o Pastor Jedaías, secretário 

de Missões da Igreja. Os irmãos que agendarem os 

cultos devem convidar os seus familiares e vizinhos para 

ouvir o Santo Evangelho. Oremos por esse projeto para 

que produza os frutos desejados para a glória de Deus. 

CULTO DOS HOMENS: os homens da Igreja sob a nova 

liderança do Diácono Marçal estarão se reunindo na 

próxima sexta-feira nas instalações de nossa Igreja para 

um momento de celebração ao Senhor. 

AVANÇO MISSIONÁRIO COLINAS DO SUL (25/01/14): 

oremos por esse Avanço para que Deus nos oriente 

quanto ao local e a realização do mesmo. 

PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO RELIGIOSA: o DINF irá 

promover no final deste mês uma palestra sobre 

Educação Religiosa como instrumento de Promoção do 

Crescimento  da Igreja. A palestrante será a irmã 

Mestranda Professora Virginia Macedo, da Comunidade 

Evangélica Bessamar, pastoreada pelo Rev. Wilton 

Nóbrega. A primeira palestra será dirigida aos agentes 

envolvidos na atividade de ensino religioso da Igreja, e a 

segunda será realizada num domingo pela manhã tendo 

como publico alvo toda a Igreja. Aproveitemos essa 

oportunidade que Deus nos está dando de nos 

qualificarmos melhor na área de ensino.  

 

 

 

 

“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/

