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          BOLETIM DOMINICAL – 09/12/18 
  

               Focando a Doutrina Cristã 
                         Escatologia  
                                    A Morte 
A morte é o primeiro tema da Escatologia Individual. Deus, ao criar o 

homem, deu-lhe uma ordem de que poderia comer de todos os frutos 

das árvores do Jardim do Éden exceto o fruto da árvore do 

conhecimento do bem e do mal. Disse ainda Deus que se o homem 

comesse desse fruto certamente morreria (Gn 2.15-17). Enganado 

pelo diabo o homem comeu do fruto proibido, pecando contra Deus, 

desobedecendo a Sua ordem e atraindo sobre si e sobre todos os seus 

descendentes a morte como consequência do seu pecado (Gn 3.1-24). 

O apóstolo Paulo disse que por um homem entrou o pecado no 

mundo e pelo pecado a morte e que essa morte passou a todos os 

homens porque todos pecaram em Adão (Rm 5.12). Disse ele ainda 

que “O salário do pecado é a morte” Rm 6.23. A morte na 

perspectiva bíblica tem três dimensões, a saber: a morte espiritual, a 

morte física, e a morte eterna.  

A morte, sua natureza: a) Morte Espiritual - separação do homem de 

Deus – “Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou 
juntamente com Cristo (pela graça sois salvos),  E nos ressuscitou 
juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em 
Cristo Jesus; Porque, assim como todos morrem em Adão, assim 
também todos serão vivificados em Cristo” Ef 2.5,6 (Veja ainda Ef 

2.1,2,5; Jo 5.24,25; Mt 8.21,22); b) Morte Física - separação da parte 

material da parte espiritual do homem – “E o pó volte à terra, como 
o era, e o espírito volte a Deus, que o deu” Ec 12.7 (Veja ainda Gn 

3.19; 35.18; Hb 9.27; Tg 2.26); c) Morte Eterna - eterna separação do 

homem de Deus – “Então dirá também aos que estiverem à sua 
esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, 
preparado para o diabo e seus anjos” Mt 25.41 (Veja ainda Dn 12.2; 

Mt 25.46; 2 Ts 1.9; Ap 20.6,14; 21.8;...). 

A morte, seus efeitos – Para os salvos a morte é uma bem-

aventurança, uma preciosidade, uma felicidade – “Preciosa é à vista 
do SENHOR a morte dos seus santos” Sl 116.15 (Veja ainda Lc 

23.42,43; 16.22; Fp 1.23; Ap 14.13). Para os perdidos a morte é uma 

tragédia, uma penalidade, um inimigo – “Os ímpios serão lançados 
no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus” Sl 9.17 (Veja 

ainda Mt 25.41,46; Lc 16.22-24; 2 Ts 1.9; Hb 9.27).         
                                      Pr. Eudes Lopes Cavalcanti                

     
        

          
                    
        ESCALA DE OBREIROS (DEZEMBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
09 – Pr. Walter; 16 – Pr. Waldemar;  

23–Miss. Liliane;30(M)–Pr. Jedaías; 31 – Pr. Eudes 
CULTO DEVOCIONAL 

09 – Jaciara; 16 – Pb. Diniz 
                            MOCIDADE (SÁB) 

08 – Pr. Jedaías;  15 – Pr. Walter;  
22 – Ev. Davi; 29 – Dc. Josias 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
12 – Laércia;  

19 – Dc. Marconi; 26 – Dc. Euclides  
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

19 – Meireles; 12,26 – Bosco 
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

09 – Pr. Waldemar; 16 – Pb. Silas;  
23 – Dc. Bonifácio; 30 – Pb. Emanuel 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
09 – Pb. Saul; 16 – Pr. Walter;  

23 – Esdras; 30 – Pr. Waldemar 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

09 – Pb. Carlos; 16 –  Dc. Nivaldo;  
23 – Altino; 30 – Dc. Francisco 

CONG. MANAÍRA – 09,16,23,30,31 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

                                11,18 - Pr. Eudes 
PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL 

15 – Dc. Josias;  
22 – Pr. Waldemar; 29 – Pr. Jedaías 

ESCALA DLOV (SEDE) 
09 – Bandinha/Getsêmani 

12 – Bandinha; 16 – Ebenézer/ Getsêmani 
23 – Coral/Getsêmani, Ágape; 30 – Ebenézer  

31 – Bandinha/Getsêmani 
ESCALA (CPADFM) solista/ instrumentista 

22 – Pablo/Davi    
“Servi ao Senhor com alegria” 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (DEZ) 
11 – Reunião com batizandos; 12 - Reunião  
Conselho Eclesiástico (confecção diretorias); 13 – 
Culto Encerramento Semestre STEC/JPA; 14 – 
Culto Gratidão irmã Antônia; 15 – 
Confraternização DHEC;  21 – Confecção 
calendário 2019; 22 – Culto Grupamento de 
Engenharia (Conj. Ebenézer); 22 – 
Confraternização Ernani Sátiro; 23 (manhã) – 
Assembleia da Igreja (eleição de diretorias, 
batismos); 23 (Noite) – Culto do Natal; 30 
(Manhã) – Culto Especial (Batismo e Posse de 
diretorias); 31 – Culto Final de Ano; 31 – 
Confraternização Igreja.      
         ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 
01-Carlos Alberto (Pb); 01-Lamarck Ribeiro; 02-
Kézya Lopes; 03-Mª Júlia (E. Sátiro); 03-Albiana 
Alves; 05-Fábio Lima; 05-Saullo Vinicius (E. 
Sátiro); 05-Débora Thamyres; 07-André Augusto; 
07-Anna Júlia; 08-Mª da Conceição; 09-José 
Afonso (E. Sátiro); 10-Neusa de Moura; 12-
Edvando Bonifácio (Dc. R. do Sol); 14-Mª 
Teodória; 15-Mª Eliane; 20-Glaycideyse Moura; 27-
Matheus Filho; 28-Emanueli Ferreira; 30-Barbara 
Edinalva (E. Sátiro); e 31-Cintia Alice (R. do Sol).  
 
 

 
 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite: Euclides/Gentil; Terça-feira: Murilo 

 
 

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 

A VOZ CONGREGACIONAL  
RÁDIO CPADFM – 96.1 

SÁBADO – 11h às 11.50h           
www.radiocpadfm.com.br  

3222.4700, 3241.2864 
WhatsApp 98700-7398 

 

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


 
LEITURA BÍBLICA – Sl 32 

A felicidade do homem perdoado. 
Exortação ao arrependimento 

Salmo de Davi 
1 - Bem-aventurado aquele cuja 
transgressão é perdoada, e cujo pecado é 
coberto. 2 - Bem-aventurado o homem a 
quem o Senhor não imputa maldade, e em 
cujo espírito não há engano. 3 - Enquanto 
eu me calei, envelheceram os meus ossos 
pelo meu bramido em todo o dia. 4 - 
Porque de dia e de noite a tua mão pesava 
sobre mim; o meu humor se tornou em 
sequidão de estio. (Selá) 5 - Confessei-te o 
meu pecado e a minha maldade não 
encobri; dizia eu: Confessarei ao Senhor as 
minhas transgressões; e tu perdoaste a 
maldade do meu pecado. (Selá) 
6 - Pelo que todo aquele que é santo orará 
a ti, a tempo de te poder achar; até no 
transbordar de muitas águas, estas a ele 
não chegarão. 7 - Tu és o lugar em que me 
escondo; tu me preservas da angústia; tu 
me cinges de alegres cantos de livramento. 
(Selá) 
8 - Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho 
que deves seguir; guiar-te-ei com os meus 
olhos. 9 - Não sejais como o cavalo, nem 
como a mula, que não têm entendimento, 
cuja boca precisa de cabresto e freio, para 
que se não atirem a ti. 
10 - O ímpio tem muitas dores, mas aquele 
que confia no Senhor, a misericórdia o 
cercará. 11 - Alegrai-vos no Senhor e 
regozijai-vos, vós, os justos; e cantai 
alegremente todos vós que sois retos de 
coração. 

 

  CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA 

                                  Da Igreja 
X                                      I 
Cremos e confessamos uma só Igreja Católica ou 
universal, a qual é invisível, consiste de todo o 
número dos eleitos que têm sido, são ou serão 
reunidos num só corpo, sob Cristo sua Cabeça; 
ela é a Esposa, o Corpo, a plenitude daquele que 
a tudo enche em todas as coisas¹. Ela é uma  
santa congregação e assembleia dos verdadeiros 
crentes em Cristo², que  esperam toda a sua 
salvação de Jesus Cristo³, lavados pelo sangue 
d'Ele, santificados e selados pelo Espírito Santo4. 
1. Mt. 16.18; 1Co. 12.13; Ef. 1. 10,22-23; Cl.1.18. 
2. Jo. 10.16; Ef. 4.3-6; Hb. 12.22. 3. At. 2.21,36; 
Hb. 7.25. 4. 1Co. 6.11; Ef. 1.3,7,13; 4.30; Tt. 3.5. 
                                        II 
Esta Igreja existe desde o princípio do mundo e 
existirá até o fim. Pois, Cristo é o Rei eterno, que 
não pode estar sem súditos5. Esta santa Igreja  é 
mantida por Deus contra o furor do mundo 
inteiro6, mesmo que ela, às vezes, por algum 
tempo, seja muito pequena e na opinião dos  
homens, quase desaparecida. Assim, Deus 
guardou para Si, na perigosa época de Acabe, 
sete mil homens, que não tinham dobrado os 
joelhos a Baal7. 5. 2Sm. 7.16; Rm. 4.16-18; Gl. 
3.15-22; Ef. 2.11-20. 6. Ap. 12.13-17. 7. 1Rs. 19. 
9-10,14-18.                     III 
Esta santa Igreja também não está situada, fixada 
ou limitada em certo lugar, ou ligada a certas 
pessoas, mas ela está espalhada e dispersa pelo 
mundo inteiro8. Contudo, está integrada e unida, 
de coração e vontade, no mesmo Espírito, pelo 

poder da fé⁹. 8. Jo. 4. 21-24; Ap. 5.9-10. 9. At. 
4.32; Rm. 10. 12-13; Ef. 4.4-5. 9. At. 4.32; Rm. 
10.12,13; Ef. 4.4,5 
 

REUNIÃO CANDIDATOS BATISMO: os irmãos 
candidatos ao batismo estão sendo convidados 
para uma reunião com o Pastor Jedaías 
Rodrigues, na próxima terça-feira, a partir das 
19.30h.  
CULTO DE GRATIDÃO A DEUS: o Dc. 
Bonifácio irá oferecer a Deus hoje à noite, na 
Congregação da Rota do Sol, um culto em 
gratidão a Deus pelos cinquenta nos de 
conversão a Cristo, pela conclusão do curso 
Aconselhamento Cristão, pelo Seminário Russel 
Shedd. Parabéns Bonifácio pela conclusão do 
curso, bem como pelos cinquenta anos de 
conversão. Deus continue abençoando sua vida. 
CULTO ENCERRAMENTO SEMESTRE: o 
Seminário Teológico Evangélico Congregacional 
de João Pessoa (STEC/JPA) estará realizando, na 
próxima quinta-feira, em nossa Igreja, o culto de 
encerramento do segundo semestre letivo de 
2018. Os conjuntos Getsêmani e Ebenézer 
participarão do culto louvando a Deus. 
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO: o nosso 
jantar de confraternização será no dia 31/12, logo 
após o culto de final de ano. O culto será 
realizado no horário das 21 às 23h, seguindo-se o 
jantar, que será no estilo americano. O Pb. 
Evandro José será o coordenador desse evento. 
LEMBRANDO a todos a necessidade de sermos 
fiéis ao Senhor em tudo, inclusive na entrega dos 
dízimos e ofertas para a manutenção da obra do 
Senhor através do ministério da III IEC/JPA. 

Reuniões administrativas final de ano 
11/12 – Reunião candidatos batismo 

12/12 – Reunião do Conselho Eclesiástico;  
21/12 – Confecção Calendário 2019;  

23/12 (M) - Assembleia da Igreja 
(homologação diretorias, recepção membros, 

separação e eleição de oficiais) 
       CULTOS DE FINAL DE ANO 

23/12 (N) – NATAL DE JESUS  
30/12 (M) - BATISMOS E POSSE DE DIRETORIAS 

31/12 – CULTO FINAL ANO E JANTAR 
DE CONFRATERNIZAÇÃO 

                       


