
 

 

 

III IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL 
DE JOÃO PESSOA 

CNPJ – 04.358.080/0001-02 
Rua Elba Maria Silva da Costa, S/Nº- Geisel 

Pastor Titular:  Rev. Eudes Lopes Cavalcanti 

WWW.3iec.com.br 
 

          BOLETIM DOMINICAL – 16/12/18 
  

               Focando a Doutrina Cristã 
                         Escatologia  
                            O Estado Intermediário 
O Estado Intermediário é o segundo e último tema tratado pela 

Escatologia Individual, e é o estado que o individuo 

experimentará no período de tempo entre a sua morte física e a 

sua ressurreição corporal. Por causa da escassez de material 

bíblico surgiram diversas teorias quanto ao assunto: o sono da 

alma, o purgatório, a teoria do aniquilamento, etc, mas o 

material bíblico existente nos dá uma ideia clara desse assunto. 

Por ocasião da morte física, a parte espiritual do homem (alma 

ou espírito) se projetará na eternidade e será recolhida em um 

dos dois lugares preparados para ela, onde subsistirá até o dia da 

ressurreição do seu corpo. Um desses lugares é na presença de 

Deus, o paraíso e o outro é um lugar afastado de Deus. Na 

parábola do Rico e Lázaro (Lucas 16.19-31), encontramos o Senhor 

Jesus revelando os estados das almas no Estado Intermediário, e 

que essas almas em plena consciência, estão sofrendo (o ímpio ou 

o descrente - Lc 16.23,24,27,28,30) ou gozando (o justo ou o 

crente em Cristo - Lc 16.25). Em relação ao estado intermediário 

dos salvos leia ainda Hb 12.23 e Ap 6.9—11. Essas almas ficarão 

nesses lugares até o grande dia da Segunda Vinda do Senhor, 

quando ressuscitarão para comparecerem diante de Deus (os 

salvos para serem galardoados e os ímpios para serem julgados e 

definitivamente condenados). Uns acham que há um intervalo de 

tempo de 1.000 anos entre o destino definitivo de salvos e 

perdidos. Depois do julgamento final, cada grupo se destinará 

definidamente para o lugar reservado para elas (Céu ou Inferno). 

Diz ainda a Bíblia que no Estado Intermediário não haverá 

mudança de situação de ninguém. Isto quer dizem que quem 

partiu deste mundo salvo, salvo continuará. Quem partiu perdido, 

perdido continuará até o julgamento final. 

- Concepções do Estado Intermediário: 1) O Sono da Alma - 

Interpretação literal dos textos: Jo 11.11,14; At 7.60; 1 Co 

15.6,18,20,51. 2) O Purgatório - Doutrina romanista baseada nos 

textos: 2 Macabeus 12.43-45; Mt 12.32; 1 Co 3.15. 3) Sobrevivência 

Desencarnada - Doutrina protestante baseada nos textos: Sl 16.10; 

Mt 16.18,19; Ap 6.9-11; 1 Ts 4.14... Pr. Eudes L. Cavalcanti              
     

          
                    
        ESCALA DE OBREIROS (DEZEMBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
16 – Pr. Waldemar; 23–Miss. Liliane; 

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

16 – Pb. Diniz 
                            MOCIDADE (SÁB) 

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

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

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

16 – Pb. Silas;  
23 – Dc. Bonifácio; 30 – Pb. Emanuel 

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

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

16 –  Dc. Nivaldo;  
23 – Altino; 30 – Dc. Francisco 

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

                                18 - Pr. Eudes 
PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL 

22 – Pr. Waldemar; 29 – Pr. Jedaías 
ESCALA DLOV (SEDE) 

16 – Ebenézer/ Getsêmani 
23 – Coral/Getsêmani, Ágape;  

30 – Ebenézer  
31 – Bandinha/Getsêmani 

ESCALA (CPADFM) solista/ instrumentista 
22 – Pablo/Davi   

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite: Bruno/Marçal; Terça-feira: Josias 

 
 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS (DEZ) 
20 – Confecção Calendário de Eventos 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).  
 
 

 
 

 

LEMBRETES: frequente os cultos de 
oração e estudo bíblico; frequente a EBD; 
contribua para a manutenção da obra do 
Senhor através do ministério da 3IEC/JPA; 

enfim viva de acordo com o que você é 
em Cristo – filho de Deus por adoção. 

 

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 46 

                 A fé perfeita em Deus 
 1 - Deus é o nosso refúgio e fortaleza, 

socorro bem presente na angústia. 2 - Pelo 

que não temeremos, ainda que a terra se 

mude, e ainda que os montes se 

transportem para o meio dos mares.  

3 - Ainda que as águas rujam e se 

perturbem, ainda que os montes se abalem 

pela sua braveza. (Selá) 

4 - Há um rio cujas correntes alegram a 

cidade de Deus, o santuário das moradas 

do Altíssimo. 5 - Deus está no meio dela; 

não será abalada; Deus a ajudará ao 

romper da manhã. 6 - As nações se 

embraveceram; os reinos se moveram; ele 

levantou a sua voz e a terra se derreteu.  

7 - O Senhor dos Exércitos está conosco; o 

Deus de Jacó é o nosso refúgio. (Selá) 

8 - Vinde, contemplai as obras do Senhor; 

que desolações tem feito na terra! 9 - Ele 

faz cessar as guerras até ao fim da terra; 

quebra o arco e corta a lança; queima os 

carros no fogo. 10 - Aquietai-vos e sabei 

que eu sou Deus; serei exaltado entre as 

nações; serei exaltado sobre a terra. 11 - O 

Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus 

de Jacó é o nosso refúgio. (Selá) 

 

    CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA 

                                    Da Igreja 
X                                     IV 
Esta santa assembleia é a congregação daqueles que 
são salvos, e fora dela não há possibilidade ordinária de 
salvação10. Cremos, então, que ninguém, qualquer que 
seja a posição ou qualidade, deve viver afastado dela e 
contentar-se com sua própria pessoa. Mas cada um 
deve se juntar e se reunir a ela¹¹, mantendo a unidade 
da Igreja, submetendo-se a sua instrução e disciplina¹², 
curvando-se diante do jugo de Jesus Cristo¹³ e servindo 
para   a edificação dos irmãos14, conforme os dons que 
Deus concedeu a todos, como membros do mesmo 
corpo15.  10. Mt. 16.18,19; At. 2.47; Gl. 4.26; Ef.5.25-27;  
Hb. 2.11,12,23. 11. Jo. 17.21; Cl. 3.15; Hb.10.25. 12. 
Ef.4.3-4; Hb. 13.17. 13. Mt. 11.28-30. 14. 1Co. 14.1-4, 
26; Cl. 3.16. 15. 1Co. 10.1-17; 12.27; Ef. 4.11-15. 

                                        V 
Para observar melhor tudo isto, o dever de todos os fiéis 
é, conforme a Palavra de Deus separar-se daqueles 
que não pertencem à Igreja16, e juntar-se a esta 
assembleia em todo lugar onde Deus a tenha 
estabelecido17. Este dever deve ser cumprido, mesmo 
que os governos e as leis das autoridades o contrariem 
e mesmo que a morte ou a pena corporal sejam a 
consequência disto. Por isso, todos os que se separam 
desta Igreja ou não se juntam a ela, contrariam a ordem 
de Deus18. 16. Nm. 16.23-26; Is. 52.11,12; At. 2.40; Rm 
16.17; Ap. 18.4. 17. Sl. 122.1; Is. 2.3; Hb. 10.25. 18. At. 

4.18-20.                           VI 
Cremos que se deve discernir diligentemente e com 
muito cuidado, pela Palavra de Deus, qual é a 
verdadeira Igreja, em vista de que há atualmente no 
mundo muitas seitas, que se chamam “igreja”, mas sem 
razão19. Não falamos aqui dos hipócritas que, na Igreja, 
se acham entre os sinceros fiéis; contudo, não 
pertencem à Igreja, embora sejam membros dela. Mas 
queremos dizer que se deve distinguir o corpo e a 
comunhão da verdadeira Igreja, de todas as seitas que 
se dizem “igreja”20. 19. Mt. 7.21. 20. Rm. 9.6; Ap. 2.9.  

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

REUNIÃO DO CONSELHO DA IGREJA: na 
quarta-feira passada, o Conselho da Igreja se 
reuniu e tomou as seguintes deliberações, dentre 
outras: separar para o oficialato os irmãos 
Francisco Martins (Presbítero – Cong. José 
Américo), Sérgio Sebastião e Makobi Medeiros 
(Diáconos templo sede), Samuel Inácio e André 
Ricardo (Diáconos – Cong. Manaíra), e José 
Afonso da Silva (Diácono Cong. Ernani Sátiro). A 
exceção de Francisco Martins, todos os outros 
candidatos a oficiais serão provisionados durante 
certo tempo e se se mostrarem capazes serão 
consagrados definitivamente ao oficialato. No 
caso de Francisco, breve iremos promover uma 
assembleia para elegê-lo Presbítero da Igreja.  O 
Conselho também aprovou o batismo dos irmãos 
Elias Kennedy, Marcelo Tomás, Marcelo de 
Medeiros e Josefa Cilene. Ainda o Conselho tomou 
conhecimento das diversas diretorias de 
departamentos da Igreja para 2019. Todas essas 
questões serão colocadas para homologação da 
Igreja na assembleia convocada para o dia 23/12. 
CONFECÇÃO CALENDÁRIO EVENTOS: na 
próxima quinta-feira, a partir das 19.30h, os 
novos diretores dos Departamentos se reunirão 
com o Pastor da Igreja para confecção do 
Calendário de Eventos 2019. 
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 é o coordenador desse evento. 

Reuniões administrativas final de ano 
20/12 – 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 

                       
 


