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

BOLETIM DOMINICAL – 17/02/19

Focando a Doutrina Cristã
Escatologia
O Milênio
O quarto tema a ser tratado na Escatologia,
conforme o programa divino, é o Reino Milenar
ou o Milênio. Os profetas antigos previram um
tempo em que Deus iria implantar um reino,
através de um representante Seu, onde
imperaria a paz, a justiça e a prosperidade
(Isaías 11; Dn 2.44; 7.13,14,27;....). Esse
representante seria da casa real de Davi – o
Messias. “Porém a tua casa e o teu reino serão

firmados para sempre diante de ti; teu trono
será firme para sempre” 2 Sm 7.16. Esse reino

iria submeter todos os reinos do mundo, que
passariam para o seu controle. “Mas, nos dias

destes reis, o Deus do céu, levantará um reino
que não será jamais destruído; e este reino não
passará a outro povo, esmiuçará e consumirá
todos estes reinos, e será estabelecido para
sempre” Dn 2.44 (Veja ainda Dn 7.13,14,27).
Devido à reiterada ênfase nesse reino nos
escritos do Antigo Testamento, na época em
que Jesus viveu neste mundo havia uma
expectativa muito grande, por parte dos
judeus, quanto à sua implantação, e eis a razão
da pergunta dos discípulos ao mestre. “Aqueles,

pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe,
dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o
reino a Israel?” Atos 1.6. No Novo Testamento o
assunto é identificado em Apocalipse 20.1-6.
(Cont. no próximo boletim). Pr. Eudes L. Cavalcanti

ESCALA DE OBREIROS (FEVEREIRO)

PÚLPITO IGREJA SEDE
17 – Esdras; 24 - Altino
CULTO DEVOCIONAL
17 – Laércia; 24 – Pr. Eudes
MOCIDADE (SÁB)
CULTO DA HORA NONA (QUA)
20 – Sérgio Sebastião; 27 – Pb. Diniz
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA)
20 – Bosco; 27 – Sérgio Sebastião
CONG. ROTA DO SOL (DOM)
17 – Pb. Emanuel; 24 – Dc. Bonifácio
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM)
17 – Altino; 24 – Esdras
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM)
17 – Pb. Carlos Alberto;
24 – Pr. Waldemar
CONG. MANAÍRA – 10,17,24
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA
19,26 - Pr. Eudes
ESCALA DLOV (SEDE)
17 – Getsêmani/Bandinha
24 – Getsêmani/Ebenézer/Ágape
ESCALA DE DIÁCONOS
Hoje à noite
Euclides/Marçal
Terça-feira
Fabiano
Servi ao Senhor com alegria.

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)
23 – Intercâmbio de UAC´s; 23 –
Intercâmbio Homens da 1ª Distrital da
ALIANÇA; 25 – Café da Manhã Distrital.
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 30
A ira de Deus dura um momento
só, mas a sua benignidade é eterna
1 - Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me
exaltaste; e não fizeste com que meus
inimigos se alegrassem sobre mim. 2 Senhor, meu Deus, clamei a ti, e tu me
saraste. 3 - Senhor, fizeste subir a minha
alma da sepultura; conservaste-me a vida
para que não descesse ao abismo.
4 - Cantai ao Senhor, vós que sois seus
santos, e celebrai a memória da sua
santidade.
5 - Porque a sua ira dura só um
momento; no seu favor está a vida; o
choro pode durar uma noite, mas a
alegria vem pela manhã. 6 - Eu dizia na
minha prosperidade: Não vacilarei
jamais. 7 - Tu, Senhor, pelo teu favor
fizeste forte a minha montanha; tu
encobriste o teu rosto, e fiquei
perturbado. 8 - A ti, Senhor, clamei, e ao
Senhor supliquei. 9 - Que proveito há no
meu sangue, quando desço à cova?
Porventura, te louvará o pó? Anunciará
ele a tua verdade? 10 - Ouve, Senhor, e
tem piedade de mim; Senhor, sê o meu
auxílio.
11 - Tornaste o meu pranto em folguedo;
tiraste o meu cilício e me cingiste de
alegria; 12 - para que a minha glória te
cante louvores e não se cale; Senhor,
Deus meu, eu te louvarei para sempre.
VISITANTE SEJA BEM-VINDO!

CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA

Da ceia do Senhor
IV
As missas particulares, ou a recepção deste
sacramento sozinho pelo sacerdote ou por
qualquer outra pessoa⁹, bem como a recusa
do cálice ao povo10, a adoração dos
elementos, a elevação deles ou carregá-los
em procissão para serem adorados, e a
conservação deles para algum pretenso fim
religioso, são contrários à natureza deste
sacramento e à instituição de Cristo¹¹.
9. 1Co. 10.16. 10. Mc. 14.23; 1Co. 11.25-29.
11. Mt. 15.9; 1Jo. 5.20-21.
V
Os elementos exteriores deste sacramento,
devidamente separados para os usos
ordenados por Cristo, têm tal relação com o
Cristo crucificado que, verdadeiramente,
contudo só num sentido sacramental, são
às vezes chamados pelo nome das coisas
que representam, a saber, o corpo e o
sangue de Cristo¹²; se bem que, em
substância e natureza, ainda permanecem
sendo real e somente pão e vinho, como
eram antes¹³. 12. Mt. 26.26-28.
13. 1Co. 11.26-28. Mt. 26.29.
VI
A doutrina que defende a transformação
da substância do pão e do vinho na
substância do corpo e do sangue de Cristo
(comumente chamada Transubstanciação),
por meio da consagração por um sacerdote
ou por algum outro meio, é repugnante
não somente à Escritura, mas até mesmo
ao senso comum e à razão; destrói a
natureza do sacramento14 e tem sido a
causa de infindáveis superstições, e de
idolatrias até grosseiras15.
14. Lc. 24.6,39; At. 1.9-11; 3.21;
1Co. 11.24-26. 15. Êx. 20.2-5; 1Jo. 5.20-21
X

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. Nos próximos boletins
daremos mais detalhes acerca de tema do Retiro,
preletores, etc.
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!
CAFÉ DA MANHÃ DISTRITAL: na segunda-feira dia
25/02, a nossa Igreja estará oferecendo um café da
manhã aos lideres das Igrejas que compõem a 1ª
Distrital da Primeira Regional da ALIANÇA. Haverá o
café da manhã seguido de uma reunião onde terá
dentre outras coisas a prestação de contas da atual
diretoria bem como a eleição da nova diretoria da 1ª
Distrital para o biênio 2019 e 2020.
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.

