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BOLETIM DOMINICAL – 30/12/18

Focando a Doutrina Cristã
Escatologia
A Segunda Vinda (II)
A segunda vinda do Senhor é o próximo grande evento
escatológico tendo como consequência imediata o
Arrebatamento da Igreja. O apóstolo Paulo escrevendo aos
Tessalonicenses explica como acontecerá esse tão esperado
evento: "Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,

e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que
morreram em Cristo ressuscitarão primeiro; depois, nós, os que
ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas
nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos
sempre com o Senhor" 1 Ts 4.16,17. A segunda vinda do Senhor
Jesus tem algumas características que precisam ser conhecidas
de todos, a saber:
1) será uma vinda pessoal. O texto de Tessalonicenses diz que o
Senhor mesmo descerá dos céus. Em Atos 1.11 encontramos
dois anjos dizendo aos discípulos do Senhor: " Esse Jesus, que

dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como
para o céu o vistes ir".
2) será uma vinda física e, consequentemente, visível, ou seja,
o Senhor Jesus voltará com o corpo que ressuscitou dos
mortos, dando ensejo para que todos O possam ver: "Eis que

vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o
transpassaram; ..." Ap 1.7. "Então, aparecerá no céu o sinal
do Filho do Homem; e todas as tribos da terra se lamentarão e
verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu,..." Mt
24.30.
3) será uma vinda gloriosa. Jesus veio a primeira vez em
humilhação, mas virá a segunda vez com poder e grande
glória. "... e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens
do céu, com poder e grande glória" Mt 24.30. "E, quando o

Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos,
com ele, então, se assentará no trono da sua glória" Mt 25.31.

Pr. Eudes L. 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 (JANEIRO)
PÚLPITO IGREJA SEDE
06 – Dc. Fabiano; 13 – Dc Josias;
20 – Ev. Davi; 27 – Pr. Eudes
CULTO DEVOCIONAL
06–Jaciara; 13 – Dc. Francisco;
20 – Dc. Bruno; 27 – Pb. Carlos Alberto
MOCIDADE (SÁB)
05 – Ev. Davi; 12 – Dc. Josias;
19 – Pr. Walter; 26 – Dc. Fabiano
CULTO DA HORA NONA (QUA)
02 – Asp. Dc. Sérgio Sebastião;
09 – Dc. Euclides; 16 - Dc. Marconi;
23 – Laércia; 30 – Pb. Diniz
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA)
02,16,30 – Meireles; 09,23 – Bosco
CONG. ROTA DO SOL (DOM)
06–Pr. Jedaías; 13 – Pb. Emanuel;
20 – Dc. Bonifácio; 27 – Pb. Silas
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM)
06–Pr. Waldemar; 13 – Pb. Saul;
20 – Esdras; 27 – Altino
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM)
06 - Pr. Walter; 13– Dc. Francisco
20 – Pr. Waldemar; 27 – Pb. Carlos Alberto
CONG. MANAÍRA – 06,13,20,27
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA
08,15,22,29 - Pr. Eudes
PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL
05 – Dc. Josias; 12 – Liliane;
19 – Pr. Jedaías; 26 – Pr. Walter
ESCALA DLOV (SEDE)
06 – Getsêmani/Bandinha; 13 –
Getsêmani/Ebenézer/Ágape
20 – Ebenézer/Bandinha/Teatro
27 – Getsêmani/Ebenézer
ESCALA (CPADFM) solista/ instrumentista
12 – Pablo/Davi; 26 – Raquel/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
ANIVERSARIANTES DE JANEIRO

05-Dc. Nivaldo Batista, 06-Jader Porfírio, 07Saullo Rikelce (E. Sátiro), 08-Elda Lopes (E.
Sátiro), 9-Severina Lima (Esp. Pb. Genison), 11Presb. Aureliano Fernandes, 12-Bruna Vanessa,
13-Mª de Fátima Brito, 15-Carlos Formiga
(Pastor), 16-Dc. José Marçal Jr., 19-Sara Mizraim,
23-Thallyta Kelly (filha/Germana), 25-Alcides
Gomes, 25-Risolene Fernandes, 26-Jaciara
Araújo, 27-Valdilene Régis, 29-Mª Joselene
Avelino, 30-Keilla Anny (filha /Carmelita).
A VOZ CONGREGACIONAL
RÁDIO CPADFM – 96.1
SÁBADO – 11h às 11.50h
www.radiocpadfm.com.br
3222.4700, 3241.2864
WhatsApp 98700-7398

NOVOS MEMBROS DA IGREJA: na
assembleia da Igreja acontecida no domingo
passado, foram recebidos como membros os
irmãos Esdras Guimarães Pereira, Carlos
Antônio Marinho dos Santos, Catiana Cabral
dos Santos, Noabia Patrícia Salvador, Thaís
Julia Barbosa Salvador e Yasmim Barbosa
Salvador. Damos às boas vindas a esses
irmãos ao convívio da nossa Igreja e que
sejam abençoados por Deus na III IEC/JPA.
ESCALA DE DIÁCONOS

Hoje à noite: Sérgio Sebastião/Marçal;
Terça-feira: Josias

LEITURA BÍBLICA – Sl 103
Convida-se a louvar a Deus
por amor de sua graça
1 - Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em
mim bendiga o seu santo nome. 2 - Bendize, ó minha alma,
ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios.
3 - É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as
tuas enfermidades; 4 - quem redime a tua vida da perdição e
te coroa de benignidade e de misericórdia; 5 - quem enche a
tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova
como a águia.
6 - O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. 7 - Fez
notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos, aos filhos
de Israel. 8 - Misericordioso e piedoso é o Senhor; longânimo
e grande em benignidade. 9 - Não repreenderá
perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. 10 Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu
segundo as nossas iniquidades. 11 - Pois quanto o céu está
elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia
para com os que o temem. 12 - Quanto está longe o Oriente
do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. 13 Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se
compadece daqueles que o temem. 14 - Pois ele conhece a
nossa estrutura; lembra-se de que somos pó.
15 - Porque o homem, são seus dias como a erva; como a flor
do campo, assim floresce; 16 - pois, passando por ela o
vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. 17 - Mas a
misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre
aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos
filhos; 18 - sobre aqueles que guardam o seu concerto, e
sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os
cumprirem.
19 - O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu
reino domina sobre tudo. 20 - Bendizei ao Senhor, anjos
seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens,
obedecendo à voz da sua palavra. 21 - Bendizei ao Senhor,
todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o
seu beneplácito. 22 - Bendizei ao Senhor, todas as suas
obras, em todos os lugares do seu domínio.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor.

VISITANTE SEJA BEM-VINDO!

CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA

Da Igreja
VII
As marcas para conhecer a verdadeira
Igreja são estas: ela mantém a pura
pregação do Evangelho²¹,
a
pura
administração dos sacramentos
como
Cristo os instituiu²², e o exercício da
disciplina eclesiástica para
castigar os
pecados²³, Em resumo: ela se orienta
segundo a pura Palavra
de Deus,
rejeitando todo o contrário a esta Palavra24
e reconhecendo Jesus Cristo como o único
Cabeça. Assim, com certeza, se pode
conhecer a verdadeira Igreja e a ninguém
convém separar-se dela25. 21. Gl.1. 6-9. 22.
Mt. 28.18-20; 1Co. 11.20-29. 23. Mt. 18.15-17;
1Co. 5.1-13; 2Ts. 3.6; Tt 3.10-11. 24. Jo. 8.47;
17.17; At. 2.42; 17.11; Ef. 2.20; Cl. 1. 23; 1Tm.
6.3. 25. Jo. 10.14; Ef. 1.17-23; Cl. 1.18.
VIII
Aqueles que verdadeiramente pertencem à
Igreja podem ser conhecidos pelas marcas
dos cristãos, a saber: pela fé26 e pelo fato
de que eles, tendo recebido Jesus Cristo
como único Salvador, fogem do pecado e
seguem a justiça27, amando Deus e seu
próximo28, não se desviando para a direita
nem para a esquerda e crucificando a
carne, com as obras dela29. Isto não quer
dizer, porém, que eles não têm ainda
grande fraqueza, mas, pelo Espírito,
combatem-na em todos os dias de sua
vida30 e sempre recorrem ao sangue, à
morte, ao sofrimento e à obediência do
Senhor Jesus. NEle, eles têm a remissão dos
pecados pela fé³¹. 26. Jo. 1.12; Gl. 3.26; 1Jo.
4.2. 27. At. 4.11-12; Rm. 6.1-14; Cl. 3; Fp.
3.12-14. 28. Mt. 22.35-40; 1Jo. 3.23-24; 4.1921. 29. Gl. 5.19-25. 30. Rm. 7.14-15; G.1 5.1617; 1Jo. 1.10. 31. Rm. 7.24-25; Ef. 1.3-7; 1Pe.
1. 17-21; 1Jo.1. 7-9.

CURSO TEOLÓGICO: pretendemos começar
um estudo especial neste ano de 2019, que é um
Curso Teológico onde iremos trabalhar todos os
temas da doutrina cristã nas terças-feiras, desde
a Bibliologia até a Escatologia. Um convite
especial é feito aos oficiais da Igreja,
especialmente aos Presbíteros que têm a grande
responsabilidade de ensinar a doutrina cristã, pois
a Bíblia diz que uma das exigências para o
Presbiterato é que eles sejam aptos para o
ensino. “Esta é uma palavra fiel: Se alguém

deseja o episcopado, excelente obra deseja.
Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível,
marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto,
hospitaleiro, apto para ensinar;...” 1 Tm 3.1-7.

Também o convite é extensivo a Liliane Liger,
pois a nossa Denominação exige das candidatas
a Missionária uma prova onde toda a Teologia
Sistemática é explorada. Ao final desse curso será
dado pela Igreja um certificado de conclusão do
mesmo. Exige-se pontualidade e assiduidade.
GRATIDÃO (I): agradecemos ao nosso Bondoso
Deus por todas as bênçãos derramadas sobre o
ministério da nossa Igreja. Agradecemos o
cuidado, a proteção e as provisões e por tudo
mais. Graças a essa bondade e misericórdia de
Deus é que conseguimos chegar aonde chegamos
como Igreja. A Ele sejam dadas a honra, a glória
e o louvor para todo o sempre. Amém.
GRATIDÃO (II): a Igreja agradece de coração a
todos
os
irmãos
que
contribuíram
financeiramente para a sua manutenção
durante o ano de 2018, especialmente aqueles
irmãos que entregaram fielmente o dizimo do
Senhor. Com certeza Deus já determinou
abençoá-los também na vida material.
GRATIDÃO (III): agradecemos a todas as
diretorias que trabalharam no ministério da III
IEC/JPA durante o ano de 2018. Vocês, irmãos,
foram uma benção para toda a Igreja.
Continuem servindo a Deus de coração, pois vale
a pena. Deus recompense a todos.

