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BOLETIM DOMINICAL – 19/01/14 

Creio na Comunhão dos Santos 
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 a reflexão sobre o Credo 
Apostólico, neste artigo iremos tratar sobre a comunhão 
dos santos. “Creio... na Comunhão dos Santos”.  
     Antes de falarmos sobre comunhão iremos comentar 
um pouco sobre o que é um santo aos olhos de  
Deus. Um santo, segundo as Escrituras, quando se refere 
ao cristão, quer dizer daquela pessoa que foi santificada 
pelos méritos de Cristo. Uma pessoa antes da conversão a 
Cristo vive na impiedade, sob condenação, mas quando é 
alcançada pela graça salvadora de Cristo ela é purificada 
de seus pecados e declarada santa, separada para Deus. 
“À igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados 
em Cristo Jesus, chamados santos,...” 1 Co 1.2. “... E é o 
que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis 
sido santificados, mas haveis sido justificados em nome 
do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus” 1 Co 
6.10,11. Assim sendo, todos os que sinceramente 
professam a fé em Cristo são santos, a Igreja na sua 
expressão universal, independente deles ter realizado 
alguma façanha extraordinária em sua vida cristã. 
    A palavra comunhão, segundo o dicionário de língua 
portuguesa de Aurélio, dentre outras coisas, significa: 
“Ato ou efeito de comungar; participação em comum em 
crenças ou ideais; conjunto dos que comungam nas 
mesmas crenças ou opiniões”. 
    Do ponto de vista bíblico, a comunhão dos santos  
   
      

consiste em que os salvos têm em comum  um mesmo 
Deus, um mesmo Salvador, uma mesma fé, um mesmo 
batismo e uma mesma esperança, e fazem parte de uma 
mesma Igreja, no caso a de natureza espiritual, a 
universal ou católica. “Há um só corpo e um só Espirito, 
como também fostes chamados em uma só esperança 
da vossa vocação; Um só Senhor, uma só fé, um só 
batismo; Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre 
todos, e por todos e em todos” Ef 4.4-6.  
    Ainda segundo a Bíblia, a Igreja é comparada a um 
corpo humano com todos os seus membros interligados 
entre si e, consequentemente, ligados à cabeça, que é 
Cristo. Essa ligação que a figura nos remete é feita pela 
instrumentalidade do Espírito Santo. “Pois todos nós 
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. (Veja 
ainda Ef 4.15,16). 
    Mas comunhão é ainda, de acordo com o ponto de 
vista teológico, uma convivência amistosa, pacífica, 
amorosa envolvendo todos aqueles que são de fato 
crentes em Cristo. O Salvador quando esteve aqui neste 
mundo deixou para a Igreja aquilo que disse ser um 
novo mandamento: “Um novo mandamento vos dou: 
que vos ameis uns aos outros; como eu vos amei a vós, 
que também vós uns aos outros vos ameis” Jo 13.34. 
Sendo assim, cada um de nós deve se esforçar para que 
essa amizade cristã não seja comprometida, pois é um 
mandamento expresso do Senhor que os crentes vivam 
em comunhão com Deus e com os seus irmãos na fé. Na 
Sua oração sacerdotal o Salvador intercedeu por nós o 
Seu povo, para que fossemos unidos, tivéssemos 
comunhão experimental  uns com os outros. “Para que 
todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; 
que também eles sejam um em nós, para que o mundo 
creia que tu me enviaste” Jo 17.21. 
   Aquelas pessoas que se dizem cristãs, mas que vivem 
provocando na Igreja discórdias, usando de subterfúgio 
e  maquinando o mal contra os seus irmãos na fé estão 
pecando contra Deus, ferindo a comunhão e a unidade 
da Igreja. “Se alguém diz: Eu amo a Deus, e aborrece a 
seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, 
ao qual  viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E 
dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, 
ame também a seu irmão” 1 Jo 4.20,21. (Veja ainda Pv 
6.16-19).                 Eudes Lopes Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             
         CALENDÁRIO DE EVENTOS (JAN/FEV) 

20/01 – Reunião DAUC, DHEC, SEMI; 25/01 – Avanço 
Evangelístico Colinas do Sul; 02/02 – Dia do Homem 
Congregacional; 08 e 09/02 – Palestra sobre Educação 
Religiosa; 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 

22 -  Miss. Liliane; 29 – Pr. Eudes 
 

 
 

        ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje–Euclides/Gilson;  
Ter – Josias; Qui – Antônio João; Sáb – Makobi 

PRESTIGIEM OS CULTOS DE ORAÇÃO (TERÇA)  

E DE ESTUDO BÍBLICO (QUINTA) 

 

“E perseveravam na doutrina dos 

apóstolos, e na comunhão, e no 

partir do pão, e nas orações” At 2.42 

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  

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

19 – Davi Silva; 26 – Raquel  
MOCIDADE (SÁB) 

25 – Dc. Josias    
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

20 – Miss. Fcª Angelita; 27 – Pr. Jedaías 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

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

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

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

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

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

19 – Pr. Jedaías; 26 – Pb. Emanuel  
LEGENDA: (D) – Dirigente; (P) – Preletor 

########### 
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. 

IRMÃ IZA MARIA CIRURGIADA: a irmã Iza, professora da 

Classe de Senhoras de nossa Igreja, foi cirurgiada na 

terça-feira passada. Graças a Deus que a cirurgia foi um 

sucesso e ela passa bem e está convalescendo em sua 

residência. Continuemos orando pela sua completa 

recuperação. 

 
 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

CULTO  GERAÇÃO AVIVAMENTO: foi uma bênção em 

todos os aspectos o primeiro culto promovido pela 

geração avivamento neste ano. O Senhor 

graciosamente derramou de uma forma copiosa a sua 

benção sobre a Igreja. Aqui vai uma palavra de 

gratidão primeira a Deus e depois a todos que 

participaram desse evento, especialmente a preletora 

Miss. Isabel Falcão e ao conjunto Abençoar. Deus a 

todos recompense abundantemente. 

NOTA DE GRATIDÃO: agradecemos ao casal Diác. 

Meireles e Adeilda pela acolhida dos irmãos que 

acompanharam a Miss. Isabel Falcão. Agradecemos 

ainda a irmã Kátia Maria pela hospedagem da Miss. 

Isabel em sua residência. Deus recompense a todos. 

BODAS DE SEDA: o casal Diác. Meireles e Adeilda 

completou no dia 11/01 quarenta e um anos de feliz 

união conjugal. O casal tem dois filhos Adriana e 

Joelson e um neto, Misael. Parabenizamos ao ilustre 

casal pelas bodas de seda e desejamos a 

continuidade da benção do Senhor sobre ele. 

BODAS DE MADEIRA: os irmãos Diác. Josias Junior e 

Larissa completaram no dia 10/01/14 dez anos de 

casados. Hoje à noite o casal irá oferecer um culto em 

ações de graças a Deus pela feliz união conjugal bem 

como pelo primeiro fruto, a filhinha Mariana. 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO TEOLOGICA:  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 na quinta-feira, dia 30/01/14. 

AVANÇO MISSIONARIO NAS COLINAS DO SUL: no 

próximo sábado, a partir das 19h30m, a Igreja estará 

realizando o seu primeiro avanço missionário nas 

Colinas do Sul, visando abrir um ponto de pregação e 

no futuro uma congregação. Iremos contar com a 

presença dos Departamentos de Jovens, Homens e 

Mulheres. O trabalho como um todo será de 

responsabilidade da Secretaria de Missões da Igreja. 

CULTO NA CASA DE ACOLHIDA: no primeiro sábado de 

fevereiro (01/02) iremos realizar o culto na Casa de 

Acolhida, no horário das 15h às 16h. Como já é do 

conhecimento da Igreja, a Casa de Acolhida mudou de 

endereço, não é mais em Jaguaribe e sim no Bairro 

dos Estados, Av. Pará, 555. Os cultos naquela Casa 

serão realizados de quinze em quinze dias. Queremos 

contar com a ajuda dos irmãos especialmente de 

quem toca e de quem canta. 

REUNIÃO DAUC/DHEC/SEMI/PASTOR DA IGREJA: 

amanhã, a partir das 19h30m, iremos realizar uma 

reunião envolvendo os Departamentos acima junto com 

o Pastor da Igreja, visando uma adequação das 

atividades dos mesmos com o Calendário de Eventos da 

Igreja para 2014. 

PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO RELIGIOSA: o DINF 

juntamente com o DERE irá promover no inicio do 

próximo mês (15 e 16/02) uma palestra intitulada 

“Educação Religiosa como instrumento de Promoção do 

Crescimento da Igreja”. A palestrante será a irmã 

Mestranda Professora Virginia Macedo, da Comunidade 

Evangélica Bessamar, que tem larga experiência nessa 

área. A primeira palestra que será realizada no sábado 

à noite, a partir das 19h30m, será dirigida aos agentes 

envolvidos na atividade de ensino religioso da Igreja 

(diretores, secretários e professores da EBD, e obreiros 

em geral). A segunda será realizada no domingo pela 

manhã, a partir das 09h, tendo como público alvo toda 

a Igreja. Aproveitemos essa oportunidade que Deus  

está dando de nos qualificarmos melhor nesse que é 

um dos mais importantes ministérios da Igreja.  

PROJETO ALCANÇANDO OS FAMILIARES PARA CRISTO: 

demos inicio no final do ano passado ao Projeto 

Alcançando os Familiares para Cristo com um 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.  

CULTO NA CASA DA IRMÃ ANTONIA: no dia 14/02, a 

partir das 19h30m, iremos realizar um culto na 

residência da irmã Antônia. Esse culto faz parte do 

projeto Alcançando os Familiares para Cristo. A 

responsabilidade do culto é da SEMI. Nesse culto 

contaremos com a presença do Conjunto Ebenézer. 

 

“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/

