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BOLETIM DOMINICAL – 10/11/13 

Creio que Jesus foi crucificado 
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 método de executar pessoas com a crucificação 
começou na Pérsia e foi trazido por Alexandre Magno para 
o Ocidente e utilizado frequentemente pelos romanos. Na 
crucificação combinavam-se dois elementos - vergonha e 
tortura, e por isso era considerado um ato ignominioso. 
      O castigo imposto pela crucificação começava com a 
flagelação do condenado, depois de ser sido despojado de 
suas vestes. Na flagelação a vítima era amarrada num 
tronco e chicoteada com um azorrague que tinha pregos e 
pedaços de ossos nas pontas. Às vezes no ato da 
flagelação o condenado morria devido não resistir aos 
ferimentos. Ainda no ato de flagelação o réu era obrigado a 
levar a haste menor da cruz até o local de sua execução 
onde já se encontrava a haste maior fixada no chão. 
    No ato em si da crucificação, a vitima era pendurada de 
braços abertos em uma cruz de madeira, tendo as mãos e 
os pés amarrados ou  fixados por pregos. A morte ocorria 
por asfixia devido ao peso sobre as pernas sobrecarregar 
a musculatura abdominal dificultando, barbaramente, o 
processo de respiração. Era uma morte lenta e terrível. Às 
vezes para abreviar a morte da pessoa quebravam-lhe as 
pernas (Jo 19.31-34). 
   Segundo a lei mosaica, a pessoa que sofresse a morte 
por crucificação (pendurada num madeiro) seria 
considerada maldita. “Quando também em alguém houver 
pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o  
       

pendurares num madeiro, o seu cadáver não 
permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás  
no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de 
Deus...” Dt 21.22,23. O apostolo Paulo falando da morte 
de Cristo cita esse texto em Gálatas 3.13, quando disse 
que Cristo se fez maldição por nós, morrendo na cruz. 
   O Senhor no final de seu ministério revelara aos seus 
discípulos que seria condenado e morto por 
crucificação. “Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho 
do homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, 
e aos escribas, e condená-lo-ão a morte. E o entregarão 
aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e 
crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará”  Mt 20.18,19. 
   A lei mosaica determinava que os blasfemadores 
fossem mortos (Jo 19.7) por apedrejamento (Lv 24.10-
16,23). Jesus foi condenado pelo tribunal judaico, 
segundo os seus acusadores, pelo pecado de blasfêmia, 
mas como os judeus estavam sob o controle do império 
romano,  não tinham autorização para executar ninguém 
(Jo 18.31), foi por isso que os sacerdotes o levaram ao 
tribunal  romano para que fosse condenado por ele e 
aplicado a pena de morte por  crucificação, como estava 
previsto no programa divino (Jo 18.32). 
   Os evangelhos revelam que depois de flagelado pelos 
soldados romanos, Jesus foi obrigado a levar a cruz 
(haste menor) até o lugar onde seria supliciado, sendo 
ajudado por Simão Cirineu que carregou a cruz por ele, 
visto que não aguentava mais de tão ferido que estava 
(Mt 27.26-32; Mc 15.15-22; Lc 23.25,26; Jo 19.1,16,17). 
   Num monte próximo a Jerusalém chamado Calvário, 
Jesus foi pregado na cruz às nove horas da manhã e 
morreu às três horas da tarde do mesmo dia. Ao seu 
lado foram crucificados dois malfeitores, um a sua 
direita e o outro a sua esquerda (Mt 27.33-50; Mc 15.22-
37; Lc 23.33-46; Jo 19.17-30). 
   Na cruz, Jesus proferiu as suas últimas palavras: 1) 
perdoou os seus algozes; 2) garantiu o paraíso a um dos 
condenados arrependido; 3) entregou Maria sua mãe aos 
cuidados de João e João aos cuidados dela; 4) clamou: 
“Eli, Eli, lemá sabactâni”; 5) disse que estava com sede; 
6) disse ainda “está consumado”; 7) e disse “Pai nas 
tuas mãos entrego o meu espirito”.   
  Quanto à cruz, o instrumento usado para a morte de 
Cristo, ela não deve ser venerada. A verdadeira 
veneração deve ser dada ao crucificado, Aquele que 
morreu pelos nossos pecados. Pr. Eudes Lopes 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 

 09,10/11 – Aniversário da Mocidade; 09/11 – Casamento de 
Samuel; 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 DE NOVEMBRO 

01-Manuel João; 02-Jhulia Belmont; 02-Helena (filha 
de Christyanne); 03-Joyce André; 04-José Trajano; 
04-Artemísia Fragoso; 06-Ana Weslia (neta de 
Fátima Rodrigues); 07-Yuri Costa; 09-Mª José 
Araújo (esposa de Enoque); 09-Raquel Bezerra; 10-
Adeilda Meireles; 11-Adielson Cavalcanti (R. do 
Sol); 11-Eudes Júnior; 14-Diác. João Bosco; 15-Mª 
José Felipe (R. do Sol); 15-Manoel dos Santos (R. do 
Sol); 18-Adriana de Oliveira (Valentina); 18-Joanne 
Daienne; 18-Dayse Evelyn; 18-Francisco Pereira (E. 
Sátiro); 19-Cleytiane Vitória (E. Sátyro); 19-
Clemilson Rodrigues (Valentina); 20-Braz Marculino 
(E. Sátiro); 20-Geysa Carla; 21-Francisco de Assis 
(Valentina); 22-Lindalva Serafim; 22-Ediene Talita 
(Valentina); 23-Marivalda Souza; 23-Josenildo da 
Silva (Naldinho); 24-Ana Karoline (Valentina); 24-
Cristina Rodrigues; 25-Jefte Jonny (E. Sátyro); 25-
Claudiane Félix; 26-Daniela Marinho (R. do Sol); 26-
Joquebede Porfírio; 28-João Rodrigues; 28-Jairo da 
Costa (J. Américo); 29-Michael Ewerton e 29-
Ruanna A. Cavalcanti. 

 

 

“E, quando chegaram ao lugar 
chamado a Caveira, ali o crucificaram, 
e aos malfeitores, um a direita e outro 

à esquerda” Lc 23.33. 

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 (NOV) 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 

10 – Miss. Liliane; 17 – Pb. Enoaldo; 24 – Pr. Jedaías        
CULTO DEVOCIONAL 

10 – Isabel Cristina; 17 – Katia Mª; 24 – Marlene Soares  
MOCIDADE (SÁB) 

16 – Josias; 23 – Murilo; 30 – Davi Silva 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

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) 

21 – Dc. Meireles;28 – Asp. Dc. Murilo.  (P) – Pr. Eudes  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

10 – Pb. Silas; 17 – Pr. Walter; 24 – Pb. Enoaldo               
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

10 – Pr. André; 17 – Pb. Silas; 24 – Pb. Emanuel               
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 
16 – Pb. Saul; 23 – Da Luz; 30 – Pb. Emanuel 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM);  
10 – Pr. Walter; 17 – Pr. André; 24 – Miss. Liliane               

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
10 – Pr. Jedaías; 17 – Dc. Gilson; 24 – B.T. Samuel               

LEGENDA: (D) – Dirigente; (P) – Preletor 
PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

13 – Miss. Liliane;  
20 – B.T. Samuel; 27 – Presb. Saul 

@@@@@@@@@ 
VENDE-SE APARTAMENTO: Eunice vende 

apartamento no condomínio Geisel II,  frente leste, 
valor R$ 90.000,00, fone contato 88732195. 

Interessado pode ainda tratar com  
Diác. Euclides, fone 87031970 

@@@@@@@@@ 
 

 
 

 

CASAMENTO (i): casaram-se ontem à noite na 

Congregação do José Américo os irmãos Bel. Teol. 

Samuel Santos e Adriana Félix. A cerimônia foi 

realizada pelo Pastor da Igreja, e presentes estavam 

os irmãos da Congregação e familiares dos nubentes. 

Parabenizamos a Samuel e esposa e desejamos 

muitas bênçãos dos Céus nessa nova fase da vida. 

NOTA DE ESCLARECIMENTO: os irmãos Bel. Samuel e 

esposa pedem desculpas a Igreja por não ter 

convidados a todos para o seu casamento como era o 

seu desejo. Isto aconteceu por questões financeiras, 

devido à priorização da preparação da infraestrutura 

própria dessa fase da vida. 

MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: no próximo sábado, 

feriado nacional (15 de novembro)  teremos uma 

manhã de jejum e oração aqui em nossa Igreja. A 

direção do trabalho será de responsabilidade do 

Presb. Silas França, dirigente da Congregação na Rota 

do Sol. Convidamos a todos os membros e 

congregados da Igreja a participarem desse evento. 

CLIMATIZAÇÃO DA IGREJA (I): já concluímos a 

instalação das máquinas de ar condicionado para a 

climatização da Igreja. Estamos funcionando de forma 

precária, devido não termos ainda instalado as duas 

maquinas de cortina de ar. 

CLIMATIZAÇÃO DA IGREJA (II): pela graça divina já 

providenciamos as duas máquinas de cortina de ar 

para as portas frontal e lateral da Igreja. A máquina 

maior que vai ser instalada na porta da frente foi  uma 

doação do Asp. Diác. José Gentil, e a outra a Igreja a 

comprou. Agradecemos ao irmão José Gentil por essa 

doação. Deus continue abençoando a sua vida em 

todas as áreas. 

CLIMATIZAÇÃO DA IGREJA (III): não se esqueçam de 

participar da campanha de climatização da Igreja. 

Estamos com o compromisso mensal de pagar R$ 

1.450,00. Queremos a participação mensal, durante 

dez meses, de trinta irmãos contribuindo com R$ 

50,00 cada. Se um irmão quer participar, mas não 

tem disponível essa quantia, pode participar como 

desejar. Procure o Presb. Evandro José. 

CURSO INGLÊS ON LINE/PRESENCIAL 
www.englishwithjody.wordpress.com 

Professor Josinaldo - 88554383  

O curso é via NET. Encontros presenciais na III 

IEC/JPA, aos sábados, 14h às 16h.  

Inscrição: R$ 40,00 para os membros da Igreja e R$ 

50,00 para os de fora.    Prestigiem! 

ANIVERSÁRIO DA MOCIDADE (09,10/11): Desde ontem 

que estamos celebrando ao Senhor pelo aniversário de 

nossa Mocidade. Ontem pregou no culto o Pastor 

Bartolomeu Lopes, da 1ª IEC/JPA , e hoje à noite 

pregará a Miss. Liliane. Hoje pela manhã haverá uma 

programação especial dos jovens na sala do primeiro 

andar do edifício de educação religiosa. 

ASSEMBLEIA DA IGREJA: Na próxima quinta-feira iremos 

realizar uma assembleia de membros. Pedimos aos 

tesoureiros (Congregações e Templo sede) 

providenciarem os seus relatórios e entregarem a irmã 

Lúcia Diniz, impreterivelmente, até terça-feira. 

ANIVERSÁRIO NUCLEO AUXILIADORA VALENTINA: as 

irmãs que fazem a Congregação do Valentina irão 

celebrar ao Senhor, pelo seu aniversário, nos dias 15 a 

17 deste mês. No culto da sexta-feira pregará a Miss. 

Eunice Ferreira (Assembleia de Deus), no do sábado a 

Miss. Horacina (Batista Miramar) e no do domingo a 

Miss. Matilde (7ª IEC/JPA). O tema será: Levantai-vos 

Mulheres, baseado em Is 32.9.   No culto de domingo 

haverá batismos. 

CASA DE ACOLHIDA INFANTIL: agrademos a Deus pela 

programação do DINF na Casa de Acolhida em Bayeux 

realizada ontem. Foi uma benção! 

VIAGEM PRESB. EVANDRO JOSÉ: o Presb. Evandro José 

e sua esposa Wanderlange já estão de volta. A viagem 

que fizeram a Florianópolis/SC foi, em tudo, abençoada. 

ESCOLHA DE DIRETORIAS PARA 2014: o Pastor da 

Igreja orienta aos Departamentos DHEC, DAUC, DMOC, 

DAEC e DLOV a agendarem reunião neste mês 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. 

ESTUDO DO CREDO E DO PAI NOSSO: nas quintas-feiras 

estamos estudando com o Pastor Eudes a oração do Pai 

Nosso e nos domingos o Credo Apostólico nas Classes 

de Homens e de Mulheres. Aproveite a oportunidade 

que Deus lhe está dando de aprender mais da Bíblia. 

ESCALA DIÁCONOS/ASPIRANTES (IGREJA SEDE) 

Hoje – Gilson/Marçal 
    Ter – Davi; Qui – Murilo; Sáb – Josias 

            
 

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

