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BOLETIM DOMINICAL – 10/02/19

Focando a Doutrina Cristã
Escatologia
A Grande Tribulação (II)
Dando continuidade ao estudo da Grande Tribulação,
é importante observar que na maior parte do livro de
Apocalipse esse assunto é enfatizado. Nesse livro,
nos é revelado um ajuste de contas da parte de Deus
com um mundo perverso, incrédulo e desobediente.
Nesse período, o mundo estará vivendo uma
degradação moral e espiritual intensa. O Senhor
Jesus disse que a iniquidade nele aumentaria,
seguido do esfriamento espiritual da Igreja. Nesse
período caótico, quando do inicio do toque das sete
trombetas e do derramar das sete taças, a besta
politica (o Anticristo) se sobressairá, com a ajuda da
besta religiosa (o Falso Profeta), como o líder mundial
que enganará a humanidade e a fará subserviente a
ele. As trombetas ao serem tocadas e as taças
derramadas atingirão os mares, os rios, os seres
humanos, enfim toda a natureza, inclusive os corpos
celestes que têm implicações com o planeta terra.
Além disso, haverá uma intensa perseguição contra a
Igreja de Cristo, na visão pós-tribulacionista (os prétribulacionistas acham que não, pois a Igreja já terá
sido arrebatada). Satanás usará o Anticristo e o Falso
profeta num projeto nefando de perseguição ao povo
de Deus. Por ocasião do toque da sétima trombeta e
depois do derramar da ultima taça, o Senhor Jesus
virá e assumirá o controle de tudo, punindo os
inimigos da Igreja e implantando o Reino Eterno.
Pr. Eudes Lopes Cavalcanti

“Prega a palavra, insta, quer seja
oportuno, quer não, corrige,
repreende, exorta com toda a
longanimidade e doutrina” 2 Tm 4.2

ESCALA DE OBREIROS (FEVEREIRO)
PÚLPITO IGREJA SEDE
10 – Ev. Nilson;
17 – Esdras; 24 - Altino
CULTO DEVOCIONAL
10 – Fabinho;
17 – Laércia; 24 - Raquel
MOCIDADE (SÁB)
16 – Pb. Silas
CULTO DA HORA NONA (QUA)
13 – Dc. Euclides;
20 – Sérgio Sebastião; 27 – Pb. Diniz
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA)
20 – Bosco; 13,27 – Sérgio Sebastião
CONG. ROTA DO SOL (DOM)
10 – Pb. Silas;
17 – Pb. Emanuel; 24 – Dc. Bonifácio
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM)
10 – Pb. Saul;
17 – Altino; 24 – Esdras
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM)
10 – Pr. Walter;
17 – Pb. Carlos Alberto; 24 – Pr. Waldemar
CONG. MANAÍRA – 10,17,24
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA
12,19,26 - Pr. Eudes
ESCALA DLOV (SEDE)
10 – Getsêmani/Ebenézer
17 – Getsêmani/Bandinha
24 – Getsêmani/Ebenézer/Ágape

ESCALA DE DIÁCONOS
Hoje à noite: Demétrio/Sérgio Sebastião;
Terça-feira: Josias

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

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 CONGREGACIONAL JP

VISITANTE SEJA BEM-VINDO!

LEITURA BÍBLICA – Sl 96
Convite a toda a terra
para louvar e temer ao Senhor
1 - Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor, todos os moradores da
terra. 2 - Cantai ao Senhor, bendizei o
seu nome; anunciai a sua salvação de dia
em dia. 3 - Anunciai entre as nações a
sua glória; entre todos os povos, as suas
maravilhas. 4 - Porque grande é o Senhor
e digno de louvor, mais tremendo do que
todos os deuses. 5 - Porque todos os
deuses dos povos são coisas vãs; mas o
Senhor fez os céus. 6 - Glória e
majestade estão ante a sua face; força e
formosura, no seu santuário.
7 - Dai ao Senhor, ó famílias dos povos,
dai ao Senhor glória e força. 8 - Dai ao
Senhor a glória devida ao seu nome;
trazei oferendas e entrai nos seus átrios.
9 - Adorai ao Senhor na beleza da
santidade; tremei diante dele todos os
moradores da terra.
10 - Dizei entre as nações: O Senhor
reina! O mundo também se firmará para
que se não abale. Ele julgará os povos
com retidão. 11 - Alegrem-se os céus, e
regozije-se a terra: brame o mar e a sua
plenitude. 12 - Alegre-se o campo com
tudo o que há nele; então, se regozijarão
todas as árvores do bosque, 13 - ante a
face do Senhor, porque vem, porque vem
a julgar a terra; julgará o mundo com
justiça e os povos, com a sua verdade.
VISITANTE SEJA BEM-VINDO!

CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA
X

Da ceia do Senhor
I

Cremos e confessamos que na noite em que foi
traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento
do Seu corpo e sangue, chamado Ceia do
Senhor¹, para ser observado em Sua Igreja até ao
ﬁm do mundo, a ﬁm de lembrar perpetuamente
o sacrifício que, em Sua morte, Ele fez de Si
mesmo². Tal sacramento serve para selar aos
verdadeiros crentes, todos os benefícios
provenientes desse sacrifício; o nutrimento
espiritual de Sua Igreja e crescimento nEle e a sua
obrigação de cumprir todos os seus deveres para
com Ele; e ser um vínculo e penhor de sua
comunhão com Ele e de uns com os outros, como
membros do Seu corpo místico³. 1. Lc. 22.14-20.
2. 1Co. 11.23-26. 3. 1Co.10. 16-17; 12.13.
II

Neste sacramento, Cristo não é oferecido a Seu
Pai, nem de modo algum se faz sacrifício real
para remissão de pecados dos vivos ou dos
mortos4; mas apenas um memorial daquela
única oferenda que Ele fez de Si mesmo na cruz
uma vez por todas e uma oblação espiritual de
todo louvor possível a Deus pelo mesmo5, de
modo que o sacrifício papal da missa (como
chamam) não passa de algo muitíssimo
abominável e injurioso ao único sacrifício de
Cristo, o qual é a única propiciação por todos os
pecados dos eleitos 6. 4. Hb. 9.22,23-26,28. 5. Mt.
26.26-29; 1Co. 11.24-26; Lc. 22.19-20. 6. Hb. 7.23-

24,27-28; 10.11-12,14,18.

III

O Senhor Jesus, nesta ordenança, mandou que
Seus ministros orassem e abençoassem os
elementos, pão e vinho, assim separando-os do
uso comum para um uso santo7; e que tomassem
e partissem o pão, tomassem o cálice e
(participando também eles mesmos) dessem
ambos os elementos aos comungantes8. 7. Mt.
26.26-28; 1Co. 10.16. 8. Mc. 14.22-26; 1Co. 11.23-25.

CLASSE DOS CASAIS: hoje pela manhã, no período
da Escola Bíblica Dominical, a Classe de Casais terá o
seu funcionamento com uma programação especial.
Essa Classe é de responsabilidade do casal Pr. Walter
e Raquel. Prestigiem!
DIA DO HOMEM CONGREGACIONAL: hoje à noite,
conforme calendário de eventos da Igreja, iremos
comemorar o Dia do Homem Congregacional. Pregará
no culto o Evangelista Nilson Lacerda. O DHEC terá
uma oportunidade especial para agradecer a Deus.
RETIRO ESPIRITUAL: O nosso Retiro Espiritual será
realizado nas dependências de nossa Igreja, que por
sinal, está preparada para esse tipo de atividade
(pouquíssimas igrejas aqui em João Pessoa têm a
estrutura que nós temos, que nos foi dada
graciosamente por Deus). Teremos cultos no domingo
(manhã e noite) e na segunda-feira (manhã e noite). No
domingo e na segunda-feira teremos almoço na Igreja.
Será cobrada a taxa de R$ 5,00 por almoço. Os
conjuntos da Igreja (Getsêmani, Ebenézer, Bandinha e
Ágape) participarão desses cultos. Os preletores serão
da Igreja e outros obreiros convidados pelo Pastor da
Igreja. Queremos contar com a presença de toda a
Igreja nesse Retiro. O Presb. Evandro José é o
responsável pelos almoços. A coordenação geral do
Retiro é do Pastor Walter Moura.
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. Será
uma oportunidade ótima para os obreiros e irmãos
outros de aprenderem, de uma forma seriada e
completa, toda a doutrina cristã. Ao término do curso, a
Igreja disponibilizará um certificado aos alunos que
tiverem participação de no mínimo 80% da frequência.
Exige-se assiduidade e pontualidade. Não percam!
LEMBRANDO: a frequência aos cultos de oração e
estudo bíblico; a contribuição para a manutenção da
Igreja; a pontualidade nos cultos; e outras coisas que
prometemos a Deus no ato do batismo. Se atentarmos
para essas coisas certamente Deus nos abençoará.

