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BOLETIM DOMINICAL – 20/10/13 

Creio na concepção de Jesus Cristo  
pelo Espírito Santo 

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 ao estudo do Credo Apostólico no 
que se refere à Cristologia, neste boletim iremos tratar da 
concepção sobrenatural de Jesus Cristo, de sua natureza 
humana, pois o Credo professa isso: Creio em Jesus 
Cristo, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. 
   Deus ao criar o ser humano lhe deu a capacidade de se 
reproduzir. A reprodução humana acontece com a 
fecundação de um óvulo que é peculiar da fêmea por um 
espermatozoide fornecido pelo macho. Quando um 
espermatozoide fecunda um óvulo começa, a partir daí, 
uma nova vida, um novo ser humano que vai se formando, 
e aos nove meses, nasce homem ou mulher (acontece 
eventualmente um nascimento prematuro, antes dos nove 
meses). 
    Tratando-se de Jesus Cristo o Credo professa o que 
realmente se encontra nas Sagradas Escrituras, que Ele foi 
gerado de uma forma sobrenatural pelo Espirito Santo. De 
uma forma miraculosa e sobrenatural o Espirito Santo 
fecundou um óvulo de uma virgem chamada Maria, que 
tudo indica era uma descendente da casa real de Davi, 
como era na época o seu noivo, José. 
   Os relatos bíblicos da concepção sobrenatural de Jesus 
por obra do Espirito Santo encontram-se nos Evangelhos 
de Mateus e de Lucas. No evangelho de Lucas, Maria 
depois de ouvir a anunciação de que ela fora escolhida 

por Deus para ser o instrumento humano através do qual 
o Messias viria a este mundo, perguntou ao anjo como 
se daria isso, pois era virgem, e não tivera relação 
sexual com homem algum. O anjo Gabriel respondeu 
assim: “... Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude 
do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; pelo que 
também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado 
Filho de Deus” Lc 1.35. Mateus descreve o fato, assim: 
“Ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando 
Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se 
ajuntarem achou-se ter concebido do Espirito Santo. 
Então José, seu marido, como era justo, e a não queria 
infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando 
ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do 
Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber 
a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do 
Espirito Santo” Mt 1.18-20. Desses dois textos se extrai 
que na concepção de Jesus Cristo não houve a 
intervenção do macho, sendo Ele concebido por obra e 
graça do Espirito Santo, cumprindo-se o que Isaías tinha 
profetizado. “Portanto o mesmo Senhor vos dará um 
sinal: Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um 
filho, e será o seu nome Emanuel” Is 7.14. A concepção 
de Jesus foi sobrenatural, mas a gestação natural. 
   Considerando que Maria era uma mulher pecadora 
como o é todo o ser humano (Rm 3.23; 5.12), podemos 
deduzir que de uma maneira misteriosa e miraculosa 
Deus santificou o ventre daquela mulher para que o Seu 
Filho não fosse contaminado pelo pecado de origem, 
pois os textos de Hb 4.15; 7.26; 1 Pe 2.22 e 1 Jo 3.5 nos 
revelam que Jesus era imaculado, não tinha pecado. É 
importante transcrever o texto de Hebreus 7.26, que diz 
sobre o assunto: “Porque nos convinha tal sumo 
sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos 
pecadores, e feito mais sublime do que os céus”.  
   O objetivo principal da vinda de Jesus a este mundo 
foi oferecer a sua preciosa vida em sacrifício pelos 
pecados dos homens, para livrá-los da perdição eterna, 
e só um homem puro, perfeito, imaculado poderia fazer 
com que esse sacrifício fosse aceito por Deus. Se Jesus 
fosse concebido pela semente fornecida por José Ele  
era tão pecadão quanto qualquer um de nós e jamais 
teria condição de oferecer um  sacrifício perfeito pelos 
pecados do mundo. Esta é a razão principal  de Jesus ter 
sido concebido pelo Espírito Santo e não por um 
homem.               Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV) 

20/10 – Conferência Missionária/Dia Nacional de Missões; 31/10 
– Dia da Reforma Protestante. 02 e 03/11 – Simpósio Educação 
Religiosa; 09,10/11 – Aniversário da Mocidade; 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.    

ANIVERSARIANTES OUTUBRO 
02-Eudes Lopes; 04-Wirlline da Silva; 04-Edson Gomes 
(Tei); 04-Vilma Bandeira (E. Sátyro); 05-Juliana 
Rodrigues; 05-Miss. Isabel Mª (Valentina); 06-Andressa 
Cristina (filha/Liliane); 07-Kátia Mª Araújo; 07-Ubiranildo 
Lilo (E. Sátyro); 08 – Rosilene Gomes; 09-Fabiano 
Nóbrega; 09-Aline Bento; 10-Diác. Marcone da Silva (R. 
do Sol); 10-Valdete Oliveira (R. do Sol); 10-Daniel 
Fernandes; 12-Mª Da Luz Bezerra; 12-José Gentil; 12-
Vamberto Pedro (E. Sátyro); 13-Mª de Fátima 
Rodrigues; 14-Avani Dantas; 18-Kathlyn Keunner; 19-
Yan Ferreira (E. Sátyro); 20-Josias Batista; 21-Rivanda 
Belmont; 22-Isabel Cristina; 22-Roberlândio Rufino 
(Robson); 23-Edaniele Souza (Valentina); 24-Karla 
Fernando; 24-Celeida Mª; 25-Verônica Carlos; 26-Alex 
Linhares; 27-Clívia Lacerda (Valentina); 29-Fracineide 
dos Santos (R. do Sol). 
MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos por missões, pela saúde 

dos enfermos, pelos pastores, pelos oficiais, pelas 

congregações, pelos departamentos, pelas famílias, 

pela ALIANÇA e pela Pátria. 

 

 

            SCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje – Asp. Gentil/Marçal 
Ter – Valdenor; Qui – Davi; Sáb – Asp. Dc.  Josias 

Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a 
virtude do Altíssimo te cobrirá com a 

sua sombra; pelo que também o 
Santo que de ti há de nascer, será 

chamado Filho de Deus.  

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 (OUT) 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 

20 – Miss. Gláucia Gontijo; 27 – Miss. Liliane        
CULTO DEVOCIONAL 

27 – Aline        
MOCIDADE (SÁB) 

26 – Davi Silva 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

21 – Lúcia Diniz; 28 – Miss. Fca. Angelita  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

 Bosco (21); Meireles (28)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

(D) – 24 – Dc. Valdenor; 31 – Dc. Davi.  (P) – Pr. Eudes  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

20 – Pr. André; 27 – Pb. Enoaldo        
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

20 – Pr. Jedaías; 27 – Pb. Silas        
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

19 - Davi Silva; 26 - Dc. Gilson 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM);  

20 – Pb. Emanuel; 27 – Pr. Walter        
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

20 – B.T. Samuel; 27 – Pr. André        
LEGENDA: (D) – Dirigente; (P) – Preletor 
PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

23 – Asp. Dc. Josias; 30 – Pr. Walter 
 

 
 

CURSO INGLÊS ONLINE/PRESENCIAL 

www.englishwithjody.wordpress.com 

Professor Josinaldo - 88554383  

O curso é via NET, mas terá encontros presenciais 

nas instalações da III IEC/JPA, aos sábados, no 

horário das 14h às 16h 

 

DOMINGO MISSIONÁRIO: hoje teremos uma 
programação especial tanto pela manhã como a 
noite. É o nosso domingo missionário. No culto 
da manhã como no da noite o tema enfatizado é 
a obra missionária realizada pela nossa 
Denominação (Dia Nacional de Missões). Pela 
manhã pregará a Miss. Liliane e a noite a Miss. 
Gláucia Gontijo. O tema dos cultos é: “Missões, 
um desafio que exige compromisso”, baseado 
em Lc 9.23. 
ALMOÇO NA IGREJA: depois do culto da 
manhã missionária teremos um almoço aqui nas 
instalações de nossa Igreja. A taxa do almoço é  
R$ 5,00 por pessoa. Aproveite o ensejo do culto e 
fique para almoçar conosco. 
OFERTA MISSIONÁRIA; hoje à noite iremos 
levantar uma oferta especial para a obra 
missionária de nossa Igreja. Lembramos aos 
irmãos que temos despesas com a programação 
semanal  de A Voz Congregacional, temos 
também o trabalho na Casa de Acolhida, temos a 
distribuição de Bíblias, Novos Testamentos e 
folhetos. Temos ainda a ajuda para alguns 
obreiros do templo sede que pregam nas 
Congregações da Igreja. Isso tudo demanda 
custo financeiro. Invista nesta obra, pois isso 
agrada a Deus.  
CURSO ATUALIZAÇÃO EM TEOLOGIA 
SISTEMATICA: na próxima sexta-feira (dia 
25/10/13), a partir das 19h30m, teremos o nosso 
encontro para revisão da apostila sobre 
Hamartiologia e a resposta das perguntas do 
questionário.  
ESTUDO DO PAI NOSSO: nas quintas-feiras 
estamos estudando com o Pastor Eudes a oração 
do Pai Nosso. Aproveite a oportunidade que 
Deus lhe está dando de aprender mais de Sua 
Palavra. 
ESTUDO DO CREDO APOSTÓLICO: o Credo 
Apostólico está sendo estudado na Escola 
Dominical (classe de homens e classe de 
mulheres). Aproveite essa oportunidade para 
conhecer esse importante documento da fé cristã. 

CAMPANHA AR CONDICIONADO: informamos que 

compramos as quatro máquinas de ar condicionado 

para a climatização da Igreja. O valor total das 

máquinas foi R$ 17.650,00. Demos R$ 3.500,00 e 

parcelamos o restante em dez parcelas de R$ 1.415,00. 

Queremos contar com a colaboração de 30 irmãos 

contribuindo com R$ 50,00 durante 10 meses. Procure 

o Presb. Evandro José e se comprometa com essa obra 

que visa beneficiar a nossa Igreja. 

INSTALAÇÃO MÁQUINAS AR CONDICIONADO; já está 

sendo providenciada a instalação das máquinas de ar 

condicionado. A parte elétrica estar sendo feita pelo 

Diácono Marcos e as máquinas em si serão instaladas 

por Carlos, noivo de Neuzinha. Oremos por essa 

instalação para que tudo corra bem. 

CASA DE ACOLHIDA: pedimos a colaboração dos irmãos 

para confeccionarmos, mensalmente, uma cesta com 

trinta kits (pasta de dente, escova de dente, sabonete, 

sabão em barra) para as pessoas que estão na Casa de 

Acolhida, onde temos uma parceria e estamos 

realizando culto nas segundas-feiras, de quinze em 

quinze dias. Dê a sua oferta de amor para essa obra.  

CASA DE ACOLHIDA INFANTIL: o DINF irá realizar um 

trabalho, no próximo mês, na Casa de Acolhida Infantil 

em Bayeux/PB. Esse trabalho consistirá de uma visita 

de um grupo de crianças da Igreja levando uma cesta 

contendo trinta kits (escova de dente, sabonete e pasta 

de dentes). As crianças ainda louvarão a Deus e 

pregarão o Evangelho. Um ônibus especial irá levar e 

trazer as crianças. Para confeccionar a cesta pedimos a 

colaboração dos irmãos fornecendo os itens 

componentes. Oremos por esse projeto do DINF. 

BENEFICÊNCIA: não se esqueçam de contribuir com a 

obra beneficente da nossa Igreja. Lembramos aos 

irmãos que distribuímos, mensalmente, trinta cestas 

básicas aos irmãos carentes de nossa Igreja bem como 

a algumas outras pessoas, além de atendimento de 

outras necessidades. Temos ainda um sopão na Rota do 

Sol que realizamos mensalmente. Seja um mantenedor 

dessa obra, pois com certeza você não terá falta de 

coisa alguma, pois Deus recompensa a quem tem o 

coração nesse ministério. “E não vos esqueçais da 

beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios  

Deus se agrada” Hb 13.16.  

AVISO A TODOS OS IRMÃOS: não se esqueçam de 

apagar as luzes dos sanitários, cozinha, salas, e de 

desligarem ar condicionado, ventiladores e 

equipamentos em geral, quando saírem da Igreja.  

        
 

 

“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/

