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                Creio num Deus Criador 
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 prosseguimento ao estudo do Credo 

Apostólico, iremos neste boletim dissertar sobre  

Deus como o Criador de todas as coisas, pois dentre 

as expressões de fé do Credo encontramos aquela 

que diz: “Creio em Deus Pai, Todo Poderoso, Criador 

do Céu e da terra”.  

    No estudo da Teontologia (estudo acerca do ser de 

Deus) temos uma seção que contempla as obras de 

Deus (criação, preservação e milagres). Dentre essas 

obras, como vimos acima, encontramos a criação. As 

Escrituras credita a Deus a criação dos Céus e da 

terra. “No principio criou Deus os céus e a terra” Gn 
1.1. Nesse versículo encontramos a sentença geral e 

nos seguintes encontramos o detalhamento da obra 

criadora, Noutra Escritura nos é revelado que Deus 

criou tudo do nada, usando o poder de Sua palavra. 

“Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de 
Deus foram criados; de maneira que aquilo que se vê 
não foi feito do que é aparente” Hb 11.3. Ainda noutro 

texto encontramos que a criação não foi só a do 

mundo físico, mas também a do espiritual, senão 

vejamos: “Porque nele foram criadas todas as coisas 

que há nos Céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam 

tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam 
potestades: tudo foi criado por ele e para ele” Cl 1.16. 

  Quando se fala dos céus como obra da criação de 

Deus deve-se levar em consideração os três tipos 

de Céus: o céu atmosférico, o céu sideral e o Céu de 

Deus, o terceiro Céu, o Paraíso. 

    Toda a criação de Deus revela a Sua 

extraordinária sabedoria, pois todo o universo 

funciona de acordo com leis estabelecidas pelo 

Criador. “O Senhor com sabedoria fundou a terra; 
preparou os céus com inteligência” Pv 3.19. Isso põe 

por terra a absurda ideia de que o universo é 

produto de um acaso, de um big bang. Há inclusive 

uma teoria diabólica que ensina que o ser humano 

é produto de uma evolução da espécie e não de 

uma criação direta de Deus. 

    Quando o Logos divino nos é apresentado no 

prólogo do evangelho de João nos é dito que 

através dele, do Logos, Jesus, o Filho de Deus, toda 

a criação foi feita. “No principio era o Verbo, e o 

Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele 
estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram 
feitas por ele, e sem ele nado do foi feito se fez”. Jo 
1.1-3. No texto de Colossenses encontramos que 

“tudo foi criado por ele e para ele”. 
    Na criação, o Espírito de Deus participou 

ativamente dessa grandiosa obra, senão vejamos: 

“O Espirito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-
poderoso me deu vida” Jó 33.4. Veja ainda Gn 1.2. 

Isto quer dizer que toda a criação é uma obra do 

Deus Triúno, mas o Pai, em termos funcionais, é 

reconhecido como o Criador (O Pai é o Criador, o 

Filho é o Redentor, e o Espírito é o Santificador). 

   No livro de Apocalipse encontramos uma grande 

celebração no Céu como reconhecimento de Deus 

como o Criador: “Digno és Senhor, de receber glória, 

e honra, e poder; porque tu criaste todas as coisas, 
e por tua vontade são e foram criadas” Ap 4.11.  
   A criação nos fala de Deus. A isso chamamos de 

revelação natural, a revelação de Deus através da 

natureza. No livro de Romanos nos é dito que o 

homem não tem desculpa diante de Deus quando 

não acredita NELE nem o cultua como Deus. 

“Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do 
mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua 
divindade, se entendem, e claramente se veem 
pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem 
inescusáveis”. Rm 1.20.   Pr. Eudes L. Cavalcanti 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            CALENDÁRIO DE EVENTOS (SET/OUT) 

21,22/09 - Aniversário Cong. Valentina; 21,22/09 – 
Acampamento dos Jovens; 27/09 – Culto Especial dos 
Homens (Intercâmbio IEC Bessa); 27/09 – Dia do Ancião; 
28/09 – Avanço Missionário José Américo; 28,29/09 – 
Aniversário Cong. José Américo. 03 a 06/10 – 11º 
Encontro Avivamento Santa Cruz/Pe; 05/10 – Programação 
Especial Louvor; 06/10 – Dia do Pastor Congregacional 
(02/10); 12/10 – Dia das Crianças/Sabadão com Cristo; 
13/10 – Conferência Missionária/Dia Nacional de Missões; 
16/10 – Aniversário do Círculo de Oração; 19,20/10 – 
Aniversário Auxiliadoras; 26/10 – Treinamento Missionário; 
26/10 – Atividade Especial do DINF (Casa de Acolhida 
Bayeux); 31/10 – Dia da Reforma Protestante.    

ANIVERSARIANTES SETEMBRO (2ª Quinzena) 

15-Timóteo José (Valentina); 15-Elba Maria; 17-Joelson 
Martins; 19-Clemilson Rodrigues; 19-Giovanna Vasconcelos 
(neta/Zenaide) 20-Leandro Lima; 21-Darliana Monteiro; 22-
Cleoneide Ferreira (E. Sátyro); 22-Joana Wanderlange; 22-
Jeisa S. Porfirio; 24-Felipe da Silva (Valentina); 25-Luis 
Cláudio (Valentina); 25-Pedro Henrique (R. do Sol); 27-Ruan 
Araújo; 28-Franciano Gomes; 29-Iraci Souza; 30-Evalda Mª; 
30-Evanda Amorim (Valentina). 
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. 

 

 
ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

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

Os céus proclamam a glória de 
Deus, e o firmamento anuncia as 

obras das suas mãos 

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 (SET) 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 

22 – Pr. Walter; 29 –  Pr. Eudes        
CULTO DEVOCIONAL 

22 – Raquel; 29 – Davi Silva 
MOCIDADE (SÁB) 

(Responsabilidade Pr. Walter) 
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

23 – Iza Maria; 30 - Kátia  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

 Bosco (30); Meireles (23)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

(D) - 26 – Bruno; (P) – Pastor da Igreja  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

22 – Pr. Eudes; 29 – Pr. André 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

22 – Dc. Marcone; 29 – Pb. Emanuel 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

28 – Davi Silva 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

22 – Dc. Gilson; 29 – Pr. Walter  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

22 – Dc. Francisco Martins; 29 – Pr. Jedaías  
LEGENDA: (D) – Dirigente; (P) – Preletor 
PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

25 – B.T. Samuel 
@@@@@@@ 

BÍBLIAS COM SALMOS E HINOS: se algum 
irmão estiver interessado em uma Bíblia com 
Salmos e Hinos procure o irmão Bruno. O valor de 
cada Bíblia é R$ 35,00. A encadernação da Bíblia é 
de luxo, versão revista e atualizada e o tamanho 
das letras médio. 
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ANIVERSÁRIO DA IGREJA: louvamos a Deus pelo 

privilégio de nos ter concedido a graça de comemorar 

o 16º ano de organização de nossa Igreja. As 

festividades de aniversário começaram no dia 12/09 

e terminaram no dia 15/09. Celebramos cinco cultos 

nesse aniversário. Agradecemos aos preletores 

Pastores Wilton Nóbrega, Nelson Monteiro e Weber 

Firmino bem como a Missionária Glícia Almeida. 

Agradecemos ainda aos Conjuntos que participaram 

dos cultos (Cânticos de Davi, Abençoar, Getsêmani, 

Ebenézer, Coral Filhos do Rei, Coral Infantil e o Grupo 

Ágape). Agradecemos ainda aos cantores solo (Pastor 

André, Nil, Dorian e André Fragoso) que participaram 

das reuniões louvando a Deus.  Soli Deo Gloria. 

BATISMO: no culto de domingo passado pela manhã 

foram batizados com água, por aspersão, os irmãos 

Andressa Cristina Lima Santos, Cristiliano Leandro 

Machado Junior, Jonas David Gomes Silva, Massius 

Lopes Ugolino e Stefanie Giulyane Vilela do 

Nascimento. Logo após o batismo esses irmãos  

foram recebidos como membros de nossa Igreja, 

dando-lhes a destra de comunhão o nosso oficialato.  

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO VALENTINA: desde 

sexta-feira passada a Congregação do Valentina  

comemora o seu aniversário. No culto da sexta-feira 

pregou a Miss. Luciana. Ontem pregou o pastor Wilton 

Nóbrega e hoje pregará o pastor da Igreja. Ontem o 

Conjunto Ebenézer participou do culto louvando a 

Deus. Parabéns aos irmãos do Valentina.  

NOTA DE FALECIMENTO: faleceu na quinta-feira 

passada, com a idade de 56 anos, a irmã Maria de 

Fátima Oliveira da Silva, esposa do Diác. Euclides. A 

cerimonia fúnebre foi realizada em nossa Igreja no dia 

seguinte as 14h e o sepultamento deu-se no Cemitério 

do Cristo Redentor. Nossos sentimentos à família 

enlutada pela perda do ente querido. 

OFERTA MISSIONÁRIA ALIANÇA: hoje à noite iremos 

recolher a terceira parcela da oferta missionária da 

ALIANÇA. O alvo dessa parcela é R$ 500,00, que pela 

graça divina iremos alcançar hoje. Lembramos aos 

irmãos que ofertar para missões é investir na salvação 

das  almas perdidas e que isso agrada a Deus. 

Contamos com a colaboração de todos.  Lembramos 

ainda as Congregações que em outubro elas terão o 

privilégio de levantar a última parcela da oferta da 

ALIANÇA (R$ 500,00). 

CAMPANHA AR CONDICIONADO: estamos em 

campanha para adquirirmos três máquinas de 64.000 

BTU`s para climatizar a nossa Igreja. Uma máquina será 

comprada a vista e as outras duas em doze parcelas. O 

dinheiro para aquisição da primeira máquina terá as 

seguintes fontes: caixa da Igreja sede (R$ 1.000,00); 

Secretaria de Missões (R$ 1.000,00). O restante é 

oriundo das ofertas que alguns irmãos já deram. Para 

cumprirmos o compromisso com as parcelas mensais  

das duas máquinas restantes queremos contar com o 

compromisso de 20 (vinte) irmãos, no mínimo, 

contribuindo cada um com R$ 50,00 durante doze 

meses. Procurem o Presb. Evandro José, coordenador do 

projeto “Climatização da Igreja”, e participe. 

CULTO ESPECIAL DOS HOMENS: na próxima sexta-feira 

teremos um culto especial dos homens que é também 

para toda a Igreja. Estará conosco um grupo de homens 

da Igreja Evangélica Congregacional no Bessa. 

Queremos contar nesse culto com a presença do 

Conjunto Ebenézer. Depois do culto teremos um 

momento de confraternização. 

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO JOSÉ AMÉRICO: a 

Congregação do José Américo irá comemorar o seu 

aniversário nos dias 28 e 29 deste mês. Nos cultos de 

aniversário pregarão os Pastores Eudes Lopes (sábado) 

e Jedaías Rodrigues (domingo). 

 

            
 

“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 

CONTATO: 3242.2131; 3242.5190 

 www.cruzdasarmasfm.com.br 

http://www.cruzdas/

