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Uma panorâmica sobre Apocalipse         
     O livro de Apocalipse foi escrito pelo 

apóstolo João quando ele se encontrava 

preso por causa do Evangelho na ilha de 

Patmos, isto em 95 d.C. 

     O Apocalipse foi escrito para confortar a 

Igreja que estava sofrendo perseguição por 

causa do Evangelho na época de Domiciano, 

imperador romano, que exigia adoração de 

seus súditos, algo que a Igreja não aceitava. 

     Devido a sua linguagem altamente 

simbólica o livro não é de fácil interpretação. 

Existem pelos menos quatro escolas de 

interpretação desse livro: A idealista que vê o 

livro como revelador de princípios que 

envolvem a luta do bem contra o mal; a 

Preterista que ensina que os acontecimentos 

do livro são passados, pendente apenas a 

segunda vinda do Senhor e a consumação 

final; a Historicista que ensina que os 

acontecimentos do livro se cumpriram e estão 

se cumprindo na história da Igreja; e a escola 

Futurista que prega que apenas os três 

primeiros capítulos pertencem à história da 

Igreja e o restante está para acontecer. 

     O Apocalipse, como o próprio nome 

significa, é uma revelação do Senhor Jesus 

Cristo destinada às sete igrejas existentes, na 

época, na Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, 

Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e 

Laodicéia, e para a Igreja em todas as épocas. 

      Apocalipse começa apresentando o Senhor 

Jesus como o grande Juiz do Universo (1). 

Depois O livro mostra sete cartas destinadas 

por Jesus 

para as igrejas citadas (2,3). Nessas cartas 

encontramos uma apresentação do Senhor 

Jesus, tirada da visão do capítulo primeiro; 

uma análise da vida interna da Igreja 

revelando pontos positivos e negativos; uma 

advertência do Senhor a igreja; e uma 

promessa ao vencedor. 

    Depois o livro revela Deus no seu trono de 

glória com um livro selado por sete selos (4) 

e no capitulo seguinte (5) o Cordeiro de Deus 

é apresentado como aquele que é digno de 

abrir o livro e desatar os seus sete selos.   

    À medida que os selos são abertos um 

acontecimento importante na história ocorre 

(6).  Depois o livro apresenta o toque de sete 

trombetas e o derramar de sete taças, todas 

essas trombetas e taças representam juízo 

de Deus punindo uma humanidade ímpia e 

rebelde (7-11).  

     O livro também apresenta os quatro 

formidáveis inimigos da Igreja, a saber: o 

dragão (Satanás), a besta que sai do mar (o 

Anticristo), a besta que sai da terra (o Falso 

Profeta) e a prostituta (Babilônia = o mundo). 

Esses inimigos combatem contra a Igreja, 

mas são vencidos pelo Cordeiro, quando de 

Sua segunda vinda (12-19).  

     O livro ainda mostra o julgamento desses 

inimigos e o seu destino eterno, bem como 

de todos aqueles que não foram lavados no 

sangue do Cordeiro (20). 

     O livro termina com a apresentação de um 

cenário paradisíaco, de felicidade eterna,  

para aqueles que professam a fé em Cristo, 

que viverão para sempre com o Senhor. O 

mundo,  como o vemos hoje, será destruído 

pelo fogo e a Igreja (a Nova Jerusalém) viverá 

num novo céu e numa nova terra (21,22).  

       A mensagem do Apocalipse em síntese é 

a seguinte: Vocês (a Igreja) que estão 

sofrendo, tenham paciência, pois o Senhor 

virá e punirá os inimigos de vocês e dará a 

todos um final feliz.   Pr. Eudes L. Cavalcanti             

                       

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
 
 

            
 
 

     

    
    
     

    CALENDÁRIO DE EVENTOS (FEV/MAR) 
27/02 – Avanço Missionário Rota do Sol. 08 a 

12/03 – Concilio Nacional da ALIANÇA; 09/03 – 

Culto de Ações de Graça de Márcia; 12/03 – 

Conferência Missionária Infantil. 13/03 – Dia 

Internacional da Mulher; 13/03 – Domingo 

Missionário; 19/03 – Aniversário do Núcleo de 

Auxiliadoras Ernani Sátiro; 19/03 – Dia D – 

Intercâmbio Distrital de Jovens ALIANÇA; 24 a 

27/03 – Congresso Nacional DNAEC; 26/03 – 

Programação Especial DLOV. 

      ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 
01-Bianca Paredes (Valentina), 02-André Fragoso, 

03-Rejane Martins (Valentina), 03-Pedro Henrique 

(filho Danilo), 04-Pb. Genison Gomes, 06-  

Elma Araújo, 07-Tatiane Cristine (Valentina), 08-

Meiryelli dos Santos (Valentina), 09-Andevy Kauã 

(sobrinho  Aneilde), 09-Henery Lopes, 10-Israel  

Fernandes, 11-Rayane Cintia (Valentina), 13-Isabelly 

Christine (R. Sol),13- Mª do Socorro, 14-Carmem 

Lúcia (Valentina), 15-Cristiliano Leandro, 15-  

Ronaldo Raimundo (Valentina), 16-Auzeni da Silva, 

18-Camilly Yasmin (Valentina), 19-Mário Lopes, 20-

Alef David (R. Sol), 20-Mª do Socorro (R. Sol), 20-

Albertina Claudina, 21-Rebeca Brito, 21-Antônia de 

Medeiros (Valentina), 22-Fábio Marques (R. Sol), 22-

Elza Helena, 22-José Bruno, 23- Hortência Gabriela, 

24-Danilo José, 25-Gerlane Lima, 25-Edmilson 

Marinho (R. Sol) e 27-Adriana Meireles.  

ESCOLA BIBLICA DOMINICAL (09H às 11H), 

VALORIZE ESSE MINISTÉRIO! 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 

Ter – 19.30h  Culto Oração/Estudo Bíblico  

Qua - 15h às 17h  Círculo de Oração 

Sex – 19.30h Culto nas Residências 

Sab – 19.30h Culto dos Jovens  

 
“E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno 

és de tomar o livro e de abrir os seus selos, 

porque foste morto e com o teu sangue 

compraste para Deus homens de toda tribo, e 

língua, e povo, e nação;  e para o nosso Deus 

os fizeste reis e sacerdotes; e eles reinarão 

sobre a terra. Ap 5.9,10 



 

 

     
             

             ESCALA DE OBREIROS (FEVEREIRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  

21 – Pr. Walter; 28 – Pr. Eudes  

                          CULTO DEVOCIONAL 

21 – Isabel Cristina; 28 – Fabinho  

MOCIDADE (SÁB) 

27 – Pr. Walter 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 

                    24 – Marlene Soares 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Meireles (24) 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

21 – Pb. Enoaldo; 28 – Pr. Walter  

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

21 – Pr. Jedaías; 28 – Pb. Emanuel  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

21 – Pb. Saul; 28 – Fabiano  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

21 – Pr. Samuel; 28 – Dc. Francisco       

  ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

23 – Pr. Walter 

CASA DE ACOLHIDA 

27 - Davi Silva  

ESCALA DE DIACONOS 
Hoje - Marconi/Gentil; Ter – Davi 

 

 

                       
 

JOSINALDO (NALDINHO): serviços de 

qualidade em marcenaria, elétricos e 

hidráulicos, montagem de móveis em geral.  

 Fone: 98808-2072. Atende-se em domicílio.  

LEITURA BÍBLICA - SALMO 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. 

@@@@@@ 
NOTA DE GRATIDÃO: agradecemos a todos os 

irmãos que fielmente entregaram a Deus os seus 

dízimos e ofertas para a manutenção da obra do 

Senhor através do ministério da III IEC/JPA. Com 

certeza Deus os tem abençoado na área financeira 

e os abençoará mais ainda. Meditem em 2 Co 9.7. 

NOTA DE FALECIMENTO: faleceu no dia 12 
deste mês, com a idade de 82 anos, a irmã 
em Cristo Maria da Penha Silva Santos  
genitora de Walquíria e de Maria José mãe 
de Iury. A irmã Maria da Penha era membro 
da Assembleia de Deus Missões e servia ao 
Senhor na Congregação do Cristo Redentor. 
O sepultamento deu-se no mesmo dia em 
João Pessoa. 
BATISMO: no domingo passado, à noite, na 
Congregação do Valentina, foram batizados 
Giuliano Mota Carrazoni e Rafaella Maria 
Serafim de Oliveira. O batismo foi oficiado 
pelo Pastor Jedaías por delegação do Pastor 
da Igreja e conforme autorizado pela 
assembleia da Igreja. Com o batismo esses 
irmãos foram recebidos na membrezia da III 
IEC/JPA, por isso damos as boas vindas a eles. 
AVANÇO MISSIONÁRIO ROTA DO SOL: no 
próximo sábado deste mês, 27/02, será 
realizado um avanço missionário nas 
adjacências da Cong. da Rota do Sol que está 
em novo endereço. O avanço missionário terá 
a Secretaria de Missões como coordenador do 
evento juntamente com o Pr. Jedaías. 
PÁTIO DA IGREJA: todos sabem que o pátio 
da Igreja é também um estacionamento. 
Devido termos diversas crianças em nossa 
Igreja, principalmente circulando no final dos 
cultos à noite, pedimos aos pais terem um 
cuidado especial com os seus filhos não 
perdendo o controle visual dos mesmos, 
devido à manobra de automóveis para sair 
do estacionamento. Alertamos aos motoristas 
um cuidado especial quando for manobrar o 
seu veículo, e observar se tem crianças perto 
dele.  Essas medidas, é evidente, visam evitar 
acidentes.  
CONCILIO DA ALIANÇA (08 a 13/03): 
Oremos por esse evento denominacional. 
 
 

 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  2 Tm 4.2 

   A VOZ CONGREGACIONAL  

RÁDIO CPAD FM – 96.1 

SÁBADO – 12h às 12.50h           

www.radiocpadfm.com.br 

3222.4700; 3241.2864 
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