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A imortalidade da alma 
       Estudando a Antropologia, um dos temas enfocados 
pela Teologia Sistemática, encontramos uma parte que 
trata da natureza constitucional do homem, as partes que 
o compõe. É-nos dito pela Antropologia, que é o estudo 
do ser humano a luz das Escrituras, que o mesmo é 
composto de duas partes, a saber: uma parte material, 
aparente, o corpo e uma parte espiritual, invisível, a alma 
chamada também de espírito.  
     Faz-se necessário que voltemos ao início da Bíblia 
para compreendermos que, quando Deus criou o homem, 
o criou com uma parte mortal, visível, o seu corpo e com 
uma parte imaterial que é a alma. “E formou o Senhor 
Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes 
o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente” Gn 
2.7.  Aquele sopro de Deus (a transmissão da alma) foi 
quem animou o corpo inerte, dando-lhe vida.  
    Essa substância espiritual, imaterial, invisível que 
animou o corpo humano que fora feito por Deus é de 
natureza imortal, ou seja, não experimenta a morte e nem 
se extingue.  
    Quando falamos de morte física, o que foi visto no 
boletim anterior, falamos de uma separação das partes 
constitutivas da natureza constitucional do ser humano. 
Quando da morte, o que irá se desfazer  é o corpo mortal, 
que se tornará em pó, e a parte imaterial se projetará na 
eternidade viva, consciente para um dos lugares 
determinados por Deus (Céu para a alma redimida por 
Cristo e inferno para a alma que não foi redimida), a fim 
de aguardar a consumação do programa divino para a 
humanidade que é a ressurreição geral e o consequente 
 

julgamento final, seguido do estado eterno. 
     Que a alma é imortal podemos constatar isso 
através da parábola do Rico e Lázaro encontrada em 
Lucas 16.19-31. Nessa parábola, onde é revelado por 
Jesus o outro lado da vida, é contada uma brevíssima 
história de dois homens deste lado da vida. Um era rico 
e não se preocupava com Deus; o outro era pobre, mas 
rico espiritualmente porque cria em Deus. Ambos 
morreram fisicamente, e aí a santa Palavra de Deus 
nos revela a imortalidade da alma. Diz-se do pobre, que  
quando ele morreu (a sua a alma) foi levado pelos 
anjos para o seio de Abraão (que representa Deus). Lá, 
na presença de Deus, Lázaro foi visto consciente e 
sendo consolado no Céu. Quanto ao rico, assim que 
morreu foi levado (a sua alma) pela força do decreto 
divino para um lugar de sofrimento, longe da presença 
de Deus, que no Novo Testamento chama-se Hades.  
       Observem que quando se morre ninguém é extinto. 
O rico estava sentindo tormento, viu a Lázaro de longe 
no seio de Abraão, fez uma prece, um pedido a Deus, 
lembrou-se de que tinha cinco irmãos em sua casa que 
ainda estavam vivos, pede a Deus que Lázaro volte à 
vida para testificar para seus irmãos sobre a terrível 
realidade do inferno. Observem ainda nessa revelação 
que todas as faculdades da alma daquele homem 
(vontade, inteligência e emoções) estavam presentes e 
ativas.  
     Ainda outro texto que nos fala sobre a imortalidade 
da alma é visto em Apocalipse 6.9-11.  Ali são 
encontradas as almas daquelas crentes que morreram 
pela fé em Cristo. Observem que elas estavam vivas, 
ativas, pois fizeram uma prece a Deus pedindo-Lhe que 
abreviasse o juízo sobre os perseguidores da Igreja. 
Observem ainda que foram vestidas de vestes brancas 
e foram consoladas por uma palavra de Deus.  
    Outros textos são encontrados nas Escrituras sobre 
a imortalidade da alma, principalmente aqueles que 
tratam do juízo de Deus sobre os incrédulos quando é 
dito que o fogo do juízo nunca se apagará, e que os 
ímpios serão atormentados para sempre (Mc 9.42-48; 

Mt 18.6-9; Ap 20.10-15). Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 DINÂMICA DA IGREJA 
Domingo: 09h – Escola Dominical/10h30m – Culto 
Devocional/18h – Culto Vespertino  (1º domingo  – Ceia do 
Senhor); Terça–Feira: 19h30m – Culto de Oração; Quarta–
Feira: 15h – Culto da Hora Nona/19h30m – Ensaio do Conj. 
Ebenézer; Quinta-Feira: 19h30m – Culto de Estudo 
Bíblico/20h15m – Assembleia da Igreja (3ª quinta-feira de dois 
em dois meses); Sexta-Feira: 19h30m – Culto nos Lares 
(uma vez por mês)/19h30m – Culto de Evangelização 
(quinzenal); Sábado: 19h30m  – Ensaio do Conjunto Coral; 
19h30m – Culto dos Jovens   (Culto Matutino: Seg a Sex – 
07h30m às 08h30m) (1ª Semana do mês – Culto de oração de 
segunda a sexta) 

CALENDÁRIO DE EVENTOS Agosto/Setembro 
23 à 26/08 – Congresso DAC ALIANÇA (Brasília); 25/08 – 
Aniversário da ALIANÇA; 26/08 – Aniversário do 
Pastorado. 01/09 – Avanço Missionário José Américo; 
01,02/09 – Aniversário Congregação José Américo; 02/09 – 
Dia do Seminarista; 07,08/09 -  Congresso Deptº Homens 
(Alhandra/PB); 07,08,09/09 – Acampamento dos Jovens da 
Igreja; 13 a 16/09 – Aniversário da Igreja; 27/09 – Dia do 
Ancião; 29,30 – Aniversário Deptº de Homens da Igreja   
            ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO 

 
01-Claudeilsa Silva; 01-Mª Vitória (E. Sátyro); 02-Vanessa 

Brito; 02-Damião Victor (R. do Sol); 03-Gerlane de Melo 

(Rota do Sol); 03-Presb. Evandro José; 03-Fábio e Fabrício 

(filhos de Fabiano); 04-Marivan Vieira (Valentina); 05-

Diác. Euclides Félix; 05-Lidiane Paredes (Valentina); 07-

Isabel Maria; 07-Mª Vicência; 09-Mª dos Santos Diniz; 09-

Samuel Medeiros; 09-Everton da Silva Lima; 10-Naíde Mª 

dos Santos; 11-Cícera Aurélio (E. Sátyro); 13-Bruno 

Augusto (Valentina); 14-Lindemberg Lima; 15-Timóteo 

José (Valentina); 15-Elba Maria; 17-Joelson Martins; 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; 29-Iraci Souza; 30-Evalda Mª; 30-Evanda Amorim 

(Valentina). 
        ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje à noite – Demétryo/Josenilton 
Ter – Davi; Qui – Euclides; Sáb – Léo 

 

 



 

            

 
ESCALA DE OBREIROS (SETEMBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
02 – Pr. Walter; 09 – Pr. Eudes; 16 – Ev. Sérgio 

Ribeiro; 23 - Pr. Cícero; 30 – Pr. Jedaías  
CULTO DEVOCIONAL (DOM) 
02 – Neuzinha; 09 – Diác. Junior;  

23 - Marlene; 30 – André Augusto  
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

 05 – Marlene; 12 – Iza Maria;  
19 - Miss. Francisca; 26 - Marlene 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Bosco (05,19); Meireles (12,26) 

 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes:  06 – Diác. Valdenor;   

20 – Diác. Bosco; 30 – Diác. Meireles  
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  

CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
01 – Diác. Junior; 08 – Pr. Walter;   

22 - Miss. Maria Eliane; 29 – Diác. Lucine  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

02 – Pr. Cícero; 09 – Pr. Jedaías; 16 – Presb. Enoaldo; 
23 – Presb. Lucine; 30 – Pr. André   

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
02 – Pr. André; 09 – Pr. Cícero; 16 – Presb. Silas;  

23 – Diác. Junior; 30 – B.T. Samuel  
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

02 - Cremilson; 09 – Diác. Junior; 16 – Presb. Saul;  
23 – Sem. Jadson; 30 – Pr. Cícero  

        CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
02 – B.T. Samuel; 09 – Presb. Lucine;  

16 – B.T. Samuel; 23 – Cremilson; 30 – Diác. Junior  

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
05 – Diác. Junior; 12 – Pr. Cícero;  

19 – Presb. Lucine; 26 – B.T. Samuel 
PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL,  RÁDIO 

COMUNITÁRIA CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 
QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 

 
 

ANIVERSÁRIO DO CONJUNTO CORAL: 

comemoramos no domingo passado doze anos de 

organização do nosso Coral. O Senhor 

graciosamente nos abençoou nas duas reuniões 

que tivemos. Deus nos abençoou tanto através da 

ministração do Coral como na pregação da Palavra 

pelos pastores Alcemir Dantas e Bartolomeu Lopes. 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL: também 

abençoados foram os três cultos oferecidos a Deus 

pela Congregação da Rota do Sol, bem como o 

Avanço Missionário realizado naquele bairro. 

Agradecemos aos preletores (Pastores Cícero e 

Jedaías e a Missionária Liliane) aos Conjuntos 

Ebenézer e Kadoshi e ao DMIS pela colaboração 

que deram no aniversário. Agradecemos ainda ao 

Pastor Walter pela realização dos batismos e ao 

Conjunto Manancial de Júbilo da Assembleia de 

Deus. Vai também a nossa gratidão ao Presb. 

Evandro José pelo arranjo de duas tendas. 

BATISMOS: por ocasião das festividades de 

aniversário da Congregação da Rota do Sol foram 

batizados os irmãos Mardoqueu Mendes Morais, 

José Freire de Prado e Valdete Oliveira da Silva. 

Com o batismo esses irmãos se tornaram membros 

da III IEC/JPA. Damos-lhes as boas vindas. 

CONGRESSO DE AUXILIADORAS (23 a 26/08): será 

encerrado hoje o Congresso de Auxiliadoras das 

Igrejas da ALIANÇA que está sendo realizado em 

Brasília. As irmãs aqui de nossa Igreja estarão 

retornando num voo das 22h deste domingo. 

Oremos por esse retorno para que tudo corra em 

paz como foi a viagem de ida.  

ANIVERSÁRIO DE PASTORES: parabenizamos aos 

Pastores André Swedsen e Jedaías Rodrigues que 

colaboram com o ministério de nossa Igreja, pela 

passagem de seus natalícios, respectivamente, nos 

dias 24 e 25 deste mês. 

OFERTA MISSIONÁRIA: iremos recolher a oferta 

missionária da ALIANÇA em quatro cultos nos 

meses de setembro a dezembro como fizemos no 

ano passado. O recolhimento das ofertas será no 

segundo domingo de cada mês e o alvo de cada 

domingo é de R$ 400,00. Lembremo-nos de que 
investir em missões é um privilégio que nos é dado 

por Deus, e é também nossa responsabilidade. 

 

DIA DA ESCOLA BIBLICA DOMINICAL: hoje pela 

manhã iremos celebrar ao Senhor pelo Dia da Escola 

Bíblica Dominical (19/08). Esse dia relembra a 

primeira escola dominical realizada em língua 

portuguesa em solo pátrio. 

DIA DO CONGREGACIONALISMO: hoje à noite iremos 

oferecer a Deus um culto em ação de graças pelo Dia 

do Congregacionalismo (19/08). Esse dia relembra o 

início do trabalho evangélico no Brasil em língua 

portuguesa pelos missionários Robert e Sarah Kalley. 

ANIVERSÁRIO DE PASTORADO: ainda hoje à noite 

iremos celebrar ao Senhor pelo oitavo ano de 

pastorado do Pastor Eudes Lopes Cavalcanti a frente 

da III Igreja Evangélica Congregacional de João 

Pessoa. Os Departamentos da Igreja terão uma 

oportunidade no culto. 

ACAMPAMENTO DE JOVENS (07,08,09/09): nessa 

data os jovens de nossa Igreja e também alguns da 

Comunidade Evangélica Congregacional Bessamar 

estarão reunidos em acampamento na granja Oásis, 

no Conde. Nos cultos ministrarão os Pastores Joelson 

Gomes (sexta à noite), Jedaías (sábado à noite) e 

Eudes Lopes (domingo pela manhã). O tema 

escolhido pela direção do DMOC foi “Remando Contra 

a Maré: como manter-se santo em um mundo não 

santificado”, baseado em Sl 119.9. 

ANIVERSÁRIO DA IGREJA: nos dias 13 a 16/09 

(quinta-feira a domingo) iremos celebrar ao Senhor 

pelos quinze anos de organização de nossa Igreja. O 

tema das festividades de aniversário da Igreja será: 

“A Missão da Igreja e suas Implicações na Vida de 

sua Membrezia”. Os preletores serão os obreiros: 

13/09 – Pr. Joelson Gomes (1ª IEC/JPA); 14/09 – Pr. 

José Antônio (IEC/BEX); 15/09 – Pr. Manoel Antônio 

(IEC/NTL); 16/09 (manhã) – Pr. Josinaldo Félix (1ª 

IEC/JPA) e 16/09 (noite) – Ev. Sérgio Ribeiro (IEC 

Bessa). Esses preletores estarão dissertando sobre as 

quatro áreas do ministério de uma igreja evangélica: 

adoração, edificação, proclamação e beneficência. 

Oremos por essas festividades para que sejam 

muitas as bênçãos de Deus na vida da Igreja e 

principalmente o nome do Senhor seja glorificado.  

 
  

 
 

Lâmpada para os meus pés 

é a tua palavra e luz para o 

meu caminho 

“Prega a Palavra, insta, 

quer seja oportuno, quer  

não...” 2 Tm 4.2 


