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          BOLETIM DOMINICAL – 24/02/19 
  

                 Focando a Doutrina Cristã 
                              Escatologia 

                          O Milênio (II) 
A expressão Milênio foi tirada do texto de 
Apocalipse 20.1-6, onde há uma referência a um 
reino de mil anos, onde são mencionados os salvos 
ou a Igreja e Cristo, o Rei. Os estudiosos bíblicos se 
dividem quanto à interpretação do Milênio, 
havendo três escolas de interpretação: 1) Existem 
aqueles que interpretam o Milênio como um 
reino literal, cuja capital será Jerusalém e que o 
rei Jesus governará o mundo com a Igreja e que 
esse reino durará mil anos. Acreditam, eles, que a 
segunda vinda de Cristo inaugurará o Reino 
Milenial – são os pré-milenistas; 2) Outros 
entendem que o Milênio não é necessariamente 
um período de mil anos e sim um período de 
tempo indeterminado em que as instituições 
sociais do mundo inteiro serão melhoradas, graças 
à poderosa ação do Evangelho, trazendo para o 
mundo um período de paz, justiça e prosperidade 
nunca visto, e que a segunda vinda do Senhor 
dar-se-á logo após esse período – são os pós-
milenistas; Outros entendem que a mensagem do 
livro de Apocalipse é apresentada de forma 
simbólica, portanto, não se pode entender o 
Milênio como um reino literal e sim de natureza 
espiritual, símbolo da vida perfeita dos crentes nos 
céus. Esse grupo diz ainda que o Milênio é o 
símbolo do reino de Cristo no coração dos crentes, 
fazendo-os gozar de paz com Deus, alegria e 
felicidade plena – são os amilenistas. 
 (Cont. no próximo boletim).   Pr. Eudes L. Cavalcanti 
     
        

     

          
                    
           ESCALA DE OBREIROS (MARÇO) 

 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
03 – Miss. Liliane; 10 – Pr. Eudes; 17 – Pr. 

Walter; 24 – Pr. Waldemar; 31 – Pr. Eudes 
CULTO DEVOCIONAL 

10 – Jaciara; 17 – Laércia;  
24 – Raquel; 31 - Isabel 

                        MOCIDADE (SÁB) 
13 – Jaciara Fontes; 27 – Pr. Walter 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

06 – Marlene Soares; 13 – Pb. Diniz;  
20 – Esdras; 27 – Asp. Dc. Sérgio Sebastião  

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
06,27 – Bosco; 13,20 – Sérgio Sebastião 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
10 – Pr. Jedaías; 17 – Pb. Silas;  

24 – Dc. Bonifácio; 31 – Pr. Waldemar 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
10 – Pr. Waldemar; 17 – Esdras;  

24 – Pb. Saul; 31 – Esdras 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

10 – Pr. Walter; 17 – Altino;  
24 – Pb. Carlos; 31 - Pb. Emanuel 

CONG. MANAÍRA – 10,17,24,31 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

12,19,26 - Pr. Eudes 
ESCALA DLOV (SEDE) 

03 – Getsêmani; 10 – Getsêmani/Ebenézer 
17 – Getsêmani/Bandinha 

24 – Getsêmani/Ebenézer/Ágape 
31 – Bandinha/Solos 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite - Makobi/Demétrio  
Terça-feira (manhã) - Fabiano 

 

Servi ao Senhor com alegria. 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

CALENDÁRIO DE EVENTOS (FEV/MAR/ABR) 
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. 05,06/04 – 
Aniversário Cong. Ernani Sátiro; 06 – Avanço 
Missionário Ernani Sátiro; 06 – Palestra Casais;  

13 – Casamento filho de Joseane; 19 – Manhã 
de Jejum e Oração; 21 – Aniversário Conjunto 
Ebenézer; 27 – Intercâmbio DHEC. 
     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 

 

     RETIRO ESPIRITUAL (03 a 05/03) 
Preletores: Pr. Eudes, Pr. Walter, Miss. 

Liliane, Pb. Emerson. Participação 
especial louvor Asp. Dc. Samuel 

Monteiro (IECManaíra) 

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 26 

  Davi recorre a Deus, confiando na sua 
             própria integridade 
1 - Julga-me, Senhor, pois tenho 
andado em minha sinceridade; tenho 
confiado também no Senhor; não 
vacilarei. 2 - Examina-me, Senhor, e 
prova-me; esquadrinha a minha 
mente e o meu coração. 3 - Porque a 
tua benignidade está diante dos meus 
olhos; e tenho andado na tua verdade. 
4 - Não me tenho assentado com 
homens vãos, nem converso com os 
homens dissimulados. 5 - Tenho 
aborrecido a congregação de 
malfeitores; não me ajunto com os 
ímpios. 
6 - Lavo as minhas mãos na inocência; 
e assim andarei, Senhor, ao redor do 
teu altar, 7 - para publicar com voz de 
louvor e contar todas as tuas 
maravilhas. 8 - Senhor, eu tenho 
amado a habitação da tua casa e o 
lugar onde permanece a tua glória. 
9 - Não colhas a minha alma com a 
dos pecadores, nem a minha vida com 
a dos homens sanguinolentos, 10 - em 
cujas mãos há malefício, e cuja mão 
direita está cheia de subornos. 
11 - Mas eu ando na minha sinceridade; 
livra-me e tem piedade de mim. 12 - O 
meu pé está posto em caminho plano; 
nas congregações louvarei ao Senhor. 
 

 

           

     

CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA 

                           Da ceia do Senhor 
X                                         VII 

Agora, há certeza absoluta de que Jesus Cristo não nos 

ordenou Seus sacramentos à toa. Então, Ele realiza em nós 

tudo o que nos apresenta por estes santos sinais, embora de 

maneira além da nossa compreensão, como também a ação 

do Espírito Santo é oculta e incompreensível
16
. Entretanto, 

não nos enganemos dizendo que, o que comemos e 

bebemos, é o próprio corpo natural e o próprio sangue de 

Cristo. Porém, a forma pela qual os tomamos não é pela 

boca, mas, espiritual, pela fé. Desta maneira, Jesus Cristo 

permanece sentado à direita de Deus, Seu Pai, no céu
17
 e, 

contudo, Ele se comunica a nós pela fé. Nesta ceia festiva e 

espiritual, Cristo nos faz participar de Si mesmo com todas as 

suas riquezas e dons e deixa-nos usufruir tanto de Si mesmo 

como dos méritos de Seu sofrimento e morte
18

. Ele alimenta, 

fortalece e consola nossa pobre alma desolada pelo comer 

de Seu corpo, e a reanima e renova pelo beber de Seu  

sangue¹⁹.  16. Jo. 3.8. 17. Mc. 16.19; At. 3.21. 18. Rm. 8.32; 
1Co. 10.3-4;  19. Lc. 22.7-20.  
                                         VIII 

Os que comungam com dignidade, participando 

externamente dos elementos visíveis deste sacramento, 

também estão internamente pela fé, realmente e de fato, se 

bem que não carnal e fisicamente, mas espiritualmente, 

recebendo e se alimentando do Cristo crucificado e de todos 

os benefícios de sua morte; então o corpo e o sangue de 

Cristo não estão, corporal ou carnalmente, nos elementos, 

pão ou vinho, nem com eles, nem sob eles, mas presentes 

nessa ordenança espiritualmente à fé dos crentes de modo 

tão real como os próprios elementos estão presentes aos seus 

sentidos
20

.       20. 1Co. 10.16; 11.28-30. 
                                         IX 

Todas as pessoas ignorantes e ímpias, como são incapazes de 

desfrutar de comunhão com o Senhor, são também indignas 

de Sua mesa, e não podem, sem grave pecado contra Cristo, 

participar desses santos mistérios²¹ nem a eles serem 

admitidas, enquanto permanecerem nesse  estado²²; 

igualmente, quem receber indignamente torna-se réu do 

corpo e  do sangue do Senhor, comendo e bebendo para sua 

própria condenação²³. 21. 1Co. 10.21; 11.27; 2Co. 6.14-16. 
22. Mt. 7.6; 1Co. 5.6-7,13. 23. 1Co. 11.29-30.  
          
       VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

 

CAFÉ DA MANHÃ DISTRITAL: amanhã, a nossa Igreja 
estará oferecendo um café da manhã aos líderes 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.  
RETIRO ESPIRITUAL (I): 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). Teremos cultos no domingo 
(manhã e noite), na segunda-feira (manhã e noite) e 
uma manhã de jejum e oração na terça-feira. No 
domingo e na segunda-feira teremos almoço na Igreja. 
Será cobrada a taxa de R$ 5,00 por pessoa em cada 
almoço. O Dc. Gentil coordenará a cozinha do Retiro. A 
coordenação geral do Retiro é do Pastor Walter Moura.  
RETIRO ESPIRITUAL (03 a 05) (II): O nosso Retiro 
terá como tema: “IGREJA SANTA, MAS AINDA 
IMPERFEITA”. Lema: “... A santidade convém a tua 
casa, SENHOR, para sempre”. Sl 93.5. Os 
dirigentes/preletores e sub-temas do Retiro serão: Dom 
(M) – Pr. Waldemar/Pr. Eudes - “A igreja de Cristo nas 
expressões universal e local” - 1 Tm 3.15.  Dom (N) – 
Pr. Jedaías/Miss. Liliane - “Santidade, uma das marcas 
da Igreja” – 1 Ts 4.7; Seg (M) - Pb. Diniz/Pb. Emerson 
Dantas - “As Imperfeições da Igreja” – Rm 7.22,23. Seg 
(N) – Pr. Eudes/Pr. Walter - “A supremacia da 
Santidade sobre a Imperfeição da Igreja” – Rm 6.14. 
Ter (Manhã de Jejum e Oração) – Dc. Josias/Pr. 
Waldemar - “A Importância da vida devocional dos 
membros da Igreja” – Cl 3.1-3. Na terça-feira não 
haverá culto de oração à noite. O louvor pelas manhãs 
(domingo e da segunda-feira) será de responsabilidade 
do Asp. Dc. Samuel Monteiro. No Domingo à noite o 
louvor será de responsabilidade do Getsêmani, e na 
segunda a noite será do Ebenézer. Na manhã de jejum 
e oração o louvor será de responsabilidade da 
bandinha. Na impossibilidade da bandinha, o louvor 
ficará a cargo de Josias (violão) e Pr. Jedaías (vocal). 
                   

RETIRO ESPIRITUAL (03 a 05) 


