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          BOLETIM DOMINICAL – 03/02/19 
  

                 Focando a Doutrina Cristã 
                              Escatologia 

                       A Grande Tribulação (I) 
A Grande Tribulação é um período de tempo, uns acham que de sete 

anos, outros não, em que a humanidade experimentará grande 

angustia por causa da ira de Deus derramada no mundo devido ao  

pecado.  Os antigos profetas já faziam menção ao “grande e terrível 

dia do Senhor”, dia esse ou período de tempo em que a humanidade 

sofreria os terríveis castigos de Deus (Jl 2.31; Ml 4.5;...). O Senhor 

Jesus em seu sermão escatológico, registrado nos Evangelhos de 

Mateus, Marcos e Lucas, falou sobre um período de tribulação para 

todos, o qual nunca aconteceu antes nem acontecerá depois dele e 

que se não fora abreviado por causa dos eleitos, ninguém escaparia. 

“Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o 
princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver” Mt 24.21. 

Falando a Igreja de Filadélfia (Ap 3.10), o Senhor Jesus disse que 

guardaria a Igreja da hora da provação que há de vir sobre o mundo 

inteiro para provar os que habitam na face da terra. Esse Período 

Tribulacional corresponde aos juízos de Deus que serão derramados 

no mundo através das sete trombetas e das sete taças previstos no 

livro de Apocalipse, como manifestação da ira de Deus sobre o 

mundo iníquo (Apocalipse 8 a 18). Na Escatologia discute-se se a 

Igreja irá passar pela Grande Tribulação ou não. Um grupo de 

teólogos acha que ela não irá passar pela Grande Tribulação, sendo 

arrebatada antes da sua instalação – são os Pré-Tribulacionistas. 

Outros admitem que a Igreja seja arrebatada no meio da Grande 

Tribulação – são os Meso-Tribulacionistas, e ainda outros pensam 

que a Igreja irá passar por esse período, mas que será preservada 

por Deus dos juízos que serão derramados sobre todos – esses são os 

Pós-Tribulacionistas. Ainda se discute quando será a Grande 

Tribulação. Uns acham que ela já aconteceu no primeiro século – são 

os Preteristas. Outros acham que ela aconteceu ao longo da história 

– são os Historicistas e outros acham que ela será um acontecimento 

futuro – são os Futuristas. É melhor pensar que o período 

tribulacional é um período de tempo concentrado de juízo sobre um 

mundo incrédulo e perverso e que não aconteceu ainda, apesar de 

Deus sempre ter tratado os pecados dos homens através de seus justos 

juízos ao longo da História, pois o Senhor Jesus disse que nunca 

aconteceu algo similar a esse período nem antes nem depois dele.   
                                      Pr. Eudes Lopes Cavalcanti     

     

     

          
                    
      ESCALA DE OBREIROS (FEVEREIRO) 

 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
03 – Pr. Eudes; 10 – Ev. Nilson;  

17 – Esdras; 24 - Altino 
CULTO DEVOCIONAL 

03 – Jaciara; 10 – Fabinho;  
17 – Laércia; 24 - Raquel 

                  MOCIDADE (SÁB) 
13 – Pb. Silas; 27 – Dc. Fabiano 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
06 – Laércia; 13 – Dc. Euclides;  

20 – Sérgio Sebastião; 27 – Pb. Diniz  
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

06,20 – Bosco; 13,27 – Sérgio Sebastião 
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
03 – Pr. Jedaías; 10 – Pb. Silas;  

17 – Pb. Emanuel; 24 – Dc. Bonifácio 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

03 – Pr. Waldemar; 10 – Pb. Saul;  
17 – Altino; 24 – Esdras 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
03 – Asp. Pb. Francisco; 10 – Pr. Walter;  

17 – Pb. Carlos Alberto; 24 – Pr. Waldemar 
CONG. MANAÍRA – 03,10,17,24 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

05,12,19,26 - Pr. Eudes 
 

ESCALA DLOV (SEDE) 
03 – Getsêmani/Coral 

10 – Getsêmani/Ebenézer 
17 – Getsêmani/Bandinha 
24 – Getsêmani/Ebenézer 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite: Demétrio/Sérgio Sebastião;  

Terça-feira: Josias 
 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

CALENDÁRIO DE EVENTOS (FEV/MAR) 
10 – Dia do Homem Congregacionais; 23 
– Intercâmbio de UAC´s; 23 – Intercâmbio 
Homens da 1ª Distrital da ALIANÇA. 02 a 
06/03 – Retiro Espiritual; 10 – Dia 
Internacional da Mulher; 10 – Conferencia 
Missionária DINF; 12-15 – Concilio 
Nacional da ALIANÇA; 16 – Avanço 
Missionário Geisel; 17 – Dia do DERP; 17 – 
Culto Missionário; 23 – Intercambio DHEC; 
29 – Avanço Missionário Ernani Sátiro; 
29,30 – Aniversário Cong. Ernani Sátiro. 
  ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 
02-André Fragoso, 03-Pedro Henrique 
(filho de Danilo), 04-Pb. Genison Gomes, 
06-Cleonice Fernandes, 8-Cilene de 
Oliveira, 09-Henery Lopes, 10-Israel 
Fernandes, 13-Mª do Socorro, 16-Auzeni 
da Silva, 19-Mário Lopes, 21-Rebeca Brito, 
22-Dc. José Bruno, 23-Hortência Gabriela 
(nora/Vera), 24-Danilo José, 25-Gerlane 
Lima, 27-Adriana Meireles e 29-Germana 
(esp./Pr. Carlos Formiga). 

                               

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL 
WEB TV ADONAI JP 

 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 
 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h - Escola Bíblica Dominical 

Dom - 18h  -   Culto Vespertino 
Ter – 19.30h  -  Culto Oração/Estudo Bíblico  

Qua - 15h às 17h - Círculo de Oração 
Qui – 09.30h – Culto de Oração de Obreiros 

Sex – 19.30h -  Culto nas Residências 
Sab – 19.30h Culto dos Jovens 

 

“Prega a palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não, corrige, 

repreende, exorta com toda a 

longanimidade e doutrina” 2 Tm 4.2 

http://www.3iec.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LEITURA BÍBLICA – Sl 139 
 

              A onipresença e a onipotência de Deus 
 

                               Salmo de Davi 
 1 - Senhor, tu me sondaste e me conheces. 2 - Tu conheces o 

meu assentar e o meu levantar; de longe entendes o meu 

pensamento. 3 - Cercas o meu andar e o meu deitar; e 

conheces todos os meus caminhos. 4 - Sem que haja uma 

palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces.  

5 - Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. 

6 - Tal ciência é para mim maravilhosíssima; tão alta, que 

não a posso atingir. 

7 - Para onde me irei do teu Espírito ou para onde fugirei da 

tua face? 8 - Se subir ao céu, tu aí estás; se fizer no Seol a 

minha cama, eis que tu ali estás também; 9 - se tomar as 

asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, 10 - até ali 

a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. 11 - Se disser: 

decerto que as trevas me encobrirão; então, a noite será luz 

à roda de mim. 12 - Nem ainda as trevas me escondem de ti; 

mas a noite resplandece como o dia; as trevas e a luz são 

para ti a mesma coisa. 

 13 - Pois possuíste o meu interior; entreteceste-me no ventre 

de minha mãe. 14 - Eu te louvarei, porque de um modo 

terrível e tão maravilhoso fui formado; maravilhosas são as 

tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. 15 - Os meus 

ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado 

e entretecido como nas profundezas da terra. 16 - Os teus 

olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas 

estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia 

formadas, quando nem ainda uma delas havia. 17 - E quão 

preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos! Quão 

grande é a soma deles! 18 - Se os contasse, seriam em maior 

número do que a areia; quando acordo, ainda estou contigo. 

19 - Ó Deus! Tu matarás, decerto, o ímpio! Apartai-vos, 

portanto, de mim, homens de sangue. 20 - Pois falam 

malvadamente contra ti; e os teus inimigos tomam o teu 

nome em vão. 21 – Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que 

te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam 

contra ti? 22 - Aborreço-os com ódio completo; tenho-os 

por inimigos. 23 - Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu 

coração; prova-me e conhece os meus pensamentos.  

24 - E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me 

pelo caminho eterno. 

 

     

CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA 
                               

                                 Do batismo 
XI 

Cremos e confessamos que o Batismo é um sacramento do 

Novo Testamento, ordenado por Jesus Cristo, para servir ao 

batizando de sinal e selo do pacto da graça, de seu enxerto 

em Cristo, de sua regeneração, da remissão de pecados, e de 

sua total entrega a Deus através de Jesus Cristo, para andar 

em novidade de vida¹. Esta ordenança, segundo a 

determinação do próprio Cristo, há de continuar em Sua 

Igreja até ao final do mundo². 1. Mt. 28.19-20; Mc. 16.15; At. 
2.38; 22.16; 1Pe. 3.21. 2. Mt. 28.19-20; Mc. 16.15. 
                                             II 

O elemento exterior, usado neste sacramento, é água, com a 

qual a pessoa é batizada no nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo³, por aqueles que são qualificados e 

legitimamente chamados por um comissionamento de 

Cristo
4.
. 3. Mt. 28.19; At. 8.36-39; 10.47; 22.16. 4. At. 20.28; 

Fp. 1.1. Tt. 1.5; 1Pe. 5.1-4.            
                                             III 
O batismo é corretamente administrado derramando ou 

aspergindo água sobre o batizando
5
. 5. At. 2.41; 8.12; 9.18; 

10.47-48; 1Co. 10.2.               IV 

Somente aqueles que realmente professam arrependimento, 

fé e obediência a Cristo devem ser batizados, e apenas 

estes
6
. 6. Mt. 3. 4-8; 28.19; Mc. 16.15-16; At. 2.38, 41; 8.12, 

36-38; 16.14-15, 30-33.          V 

Posto que seja um grande pecado menosprezar ou 

negligenciar esta ordenança
7
, contudo, a graça e a salvação 

não se acham tão inseparavelmente ligadas a ela que sem 

ela, ninguém possa ser salvo
8
 ou que todos os que são 

batizados sejam indubitavelmente regenerados⁹. 7. Lc. 7.30. 
8. Lc. 23. 39-43. 9. At. 8.13,18-23.  
                                       VI  

A eficácia do batismo não se atém ao momento em que ele é 

administrado; não obstante, mediante o correto uso desta 

ordenança, a graça prometida não só é oferecida, mas 

realmente representada e conferida pelo Espírito Santo 

àqueles a quem ela pertence, segundo o conselho da própria 

vontade de Deus, em Seu tempo determinado
10

.  

10. At. 2. 38, 41; 22.16; 1Pe. 3.21. 
                               VII 

O Batismo deve ser administrado só uma vez a uma mesma 

pessoa¹¹. 11. Mt. 28. 18-20; At. 2. 38; 1Co. 1.14-16. 

CEIA DO SENHOR: hoje à noite, num culto solene, 
iremos celebrar a Ceia do Senhor. Lembrando a todos 
que a Ceia é o grande memorial da morte redentora de 
nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. É dever 
de todos os crentes em Cristo, principalmente os que 
fazem a 3IEC/JPA, participarem dessa celebração, pois 
assim ordenou o Senhor: “Fazei isto em memória de 
mim”.  
SEMANA DE ORAÇÃO (04 a 08): D/P – Seg - Pb. 
Léo/Dc. Josias; Ter – Pr. Eudes/Pr. Eudes; Qua – 
Adeilda/Laércia; Qui – Adriana/Pr. Waldemar; Sex - Pb. 
Diniz/Asp. Pb. Francisco. “Orai sem cessar”.   
 (D/P = Dirigente/Preletor). 
CURSO TEOLÓGICO: breve, iniciaremos um curso 
teológico nas classes da EBD (de Homens e de 
Mulheres). Esse curso contemplará todos os temas 
teológicos desde a Bibliologia até a Escatologia. É uma 
ótima oportunidade para os obreiros e irmãos outros de 
aprenderem de uma forma seriada e completa, sobre a 
doutrina cristã. Ao término do curso, a Igreja 
disponibilizará um certificado aos alunos que tiverem 
participado, no mínimo, com 80% da frequência. Exige-
se assiduidade e pontualidade.  
PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL: 
Encerramos as nossas atividades na CPADFM 
(Programa A Voz Congregacional) no sábado dia 
26/01/19. Agradecemos a Deus pelo privilégio que 
tivemos de realizar esse programa durante quatro anos 
naquela emissora. A nossa gratidão se estende aos 
dirigentes do programa bem como aos obreiros 
escalados para ministração da Palavra. Ainda 
agradecemos aos cantores e instrumentista da Igreja 
que participaram do programa. Agora, A Voz 
Congregacional será veiculada através da TV Adonai 
nas redes sociais (Facebook, Youtube, Instagran). 
CONTRIBUIÇÃO: lembramos aos irmãos que fazem a 
3IEC/JPA, que Deus nos deu o privilégio, antes de uma 
obrigação, de mantermos o Seu trabalho com uma 
parcela pequena dos recursos que Ele graciosamente 
nos deu. Lembramos ainda que quem é fiel a Deus 

nessa área não ajunta em saco furado. 


