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BOLETIM DOMINICAL – 29/12/13 

Creio no Juízo Final 
Creio em Deus Pai, Todo-poderoso, Criador do Céu e da 
terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso 
Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo; 
nasceu da virgem Maria; padeceu sob o poder de Pôncio 
Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; ressurgiu dos 
mortos ao terceiro dia; subiu ao Céu; está sentado à direita 
de Deus Pai Todo-poderoso, donde há de vir para julgar os 
vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja 
Universal; na comunhão dos santos; na remissão dos 
pecados; na ressurreição do corpo; na vida eterna. Amém. 
      Continuando o estudo do Credo Apostólico, neste 
boletim iremos contemplar a questão do Juízo Final, pois o 
Credo diz que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. 
“... donde há de vir para julgar os vivos e os mortos...”. 
    Deus ao criar o homem lhe deu uma responsabilidade 
moral e um código de ética para ser cumprido. Pelo fato de 
Deus  ter criado o homem tem direito sobre ele de exigir o 
cumprimento desse  código e o julgará de acordo com ele. 
“Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, 
anuncia agora a todos os homens, e em todo o lugar, que 
se arrependam; Porquanto tem determinado um dia em 
que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão 
que destinou; e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o 
dos mortos” At 17.30,31. (Veja ainda Ec 12.13,14).  
   Esse grande julgamento ocorrerá imediatamente após a 
Segunda Vinda de Cristo, sendo ele o Juiz supremo desse 
tribunal. “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; E todas as nações serão reunidas 
diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor 
aparta dos bodes  as ovelhas; E porá as ovelhas a sua 
direita, mas os bodes a esquerda” Mt 25.31-33.   
      No livro de Apocalipse, João viu uma representação 
figurada do grande Juiz. Ele é descrito como tendo um 
vestido longo, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, 
a sua cabeça e cabelos eram brancos como a neve e os  
 

seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram 
semelhante a latão reluzente e a sua voz como o ruído 
de uma cachoeira, o seu rosto era como o sol na sua 
força e da sua boca saía uma aguda espada de dois 
gumes (Ap 1.13-16; 19.15). 
      Segundo o texto do sermão escatológico de Jesus 
citado, o julgamento final começará com o julgamento 
das ovelhas de Jesus, da Igreja. Paulo disse que todos 
nós (os crentes) iremos comparecer diante de Deus para 
dar conta de nossa mordomia. Entenda-se mordomia 
como algo pertencente a Deus e dado para ser 
administrado por nós, as ovelhas de Jesus (vida, tempo, 
bens e dons). “Porque todos devemos comparecer ante 
o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o 
que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal” 2 Co 
5.10. “E, eis que cedo venho, e o meu galardão está 
comigo, para dar a cada um segundo a sua obra” Ap 
22.12. (Veja ainda 1 Co 3.11-15; Rm 14.10-12).     
     O julgamento da Igreja não é para condenação (Rm 
8.1,2,31-39) e sim para recompensar os fiéis (Ap 11.18).      
     Com a Igreja julgada e devidamente recompensada, 
Jesus, o grande Juiz, irá tratar com os bodes (os não-
salvos). Nessa fase do julgamento a Igreja estará ao lado 
do Senhor. “Não sabeis vós que os santos hão de julgar 
o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, 
sois porventura indignos e julgar as coisas mínimas?” 1 
Co 6.2. Depois de julgar os ímpios e destiná-los a 
perdição eterna (Ap 20.11-15), o Senhor julgará os anjos 
caídos, inclusive Satanás, ainda com a presença da 
Igreja, Consigo. “Não sabeis vós que havemos de julgar 
os anjos?...” 1 Co 6.3. (Veja ainda 2 Pe 2.4; Jd 6).  
   Para que o Julgamento Final tenha ocasião, faz-se 
necessário que todas as pessoas tenham morrido (Ap 
19.17-21), exceto a última geração da Igreja que será 
arrebatada (1 Ts 4.17),  e ressuscitadas com os corpos 
com os quais viveram neste mundo, corpos especiais 
(ímpios) e corpos glorificados (os justos). “Não vos 
maravilheis disto; porque vem a hora em que todos os 
que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que 
fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida; e os 
que fizeram o mal para a ressurreição da condenação” 
Jo 5.28,29. (Veja ainda Dn 12.2; Ap 20.5,11-13). 
   Irmãos, temamos ao grande Juiz, preparemo-nos para 
esse grande dia, procurando viver conforme o código de 
ética entregue por Ele para ser  obedecido por todos. 
                         Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             
         CALENDÁRIO DE EVENTOS (JAN/FEV) 

06 a 10/01 – Colônia de Férias Valentina; --- - EBF Igreja 
Sede; 11 – Culto Especial da Mocidade; 12 – Dia de 
Intercessão da ALIANÇA; 18 – Culto Geração 
Avivamento; 25 – Avanço Evangelístico Colinas do Sul; 
02/02 – Dia do Homem Congregacional; 22/02 – Culto 
Evangelístico no Geisel. Oremos por esses eventos. 
               ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

02-Mª Francisca (R. do Sol), 04-Diác. Gilson Lima, 05-
Paulo Jorge (Valentina), 06- Defranil de Moura (Valentina), 
06-Jader Porfírio, 08-Frank (Valentina), 8-Elda Lopes (E. 
Sátyro), 11-Presb. Aureliano Fernandes, 11-André 
(Valentina), 12-Jonas Andrade, 12-Gabriela Pereira (R. do 
Sol), 12-Bruna Vanessa (filha/Valdilene-C. Grande), 12- 
Evangleide Svendsen (Esposa Pr. André), 13-Mª de Fátima 
Brito, 14-Ismael da Silva (R. do Sol), 15-Josete Ferreira, 
16-Diác. José F. Marçal Jr., 16-Fernanda Medeiros (R. do 
Sol), 17-Joceane Gomes (Valentina), 19-Alexandre Araújo 
(R. do Sol), 21-Presb. Enoaldo José (Valentina), 24-Leda 
Rejane (Valentina), 25-Mauro Filho (Valentina), 26- Jaciara 
de F. Araújo, 27-Valdilene Régis (C. Grande), 28-Hellen 
Karine (Valentina), 29- Severina Lima (Esposa Presb. 
Genison), 30-Keilla Anny. 

                        PARABÉNS ANIVERSARIANTES! 

       PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

01 – Pr. Jedaías;  08 – B.T. Samuel; 15 – Dc. Josias;  
22 -  Miss. Liliane; 29 – Pr. Eudes 

 

 
 

        ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje–Euclides/Gentil; Ter – Marçal;  
Qui – Murilo; Sáb – Berg 

 

“Ante a face do Senhor, porque vem, 
porque vem a julgar a terra: Julgará o 
mundo com justiça e os povos com a sua 
verdade” Sl 96.13. 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 
Seg - 15h às 17h  Círculo de Oração 

Ter - 19h30m  Culto de Oração 

Qui - 19h30m  Culto de Estudo Bíblico 

Sab - 19h30m  Culto dos Jovens  

 

http://www.3iec.com.br/


 

            

   ESCALA DE OBREIROS (JAN) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

05 – Pr. Eduardo; 12 – Pr. Walter;  
19 – Pr. Eudes; 26 – Miss. Liliane;  

CULTO DEVOCIONAL 

05 – Isabel Cristina; 12 – André Fragoso;  
19 – Davi Silva; 26 – Raquel  

MOCIDADE (SÁB) 

04 – Davi Silva; 11 – Dc. Josias;  
18 – Geração Avivamento; 25 – Pr. Walter    

CULTO DA HORA NONA (SEG) 

06 – Pr. Eudes; 13 – Marlene Soares;  
20 – Miss. Fcª Angelita; 27 – Pr. Jedaías 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

 Bosco (06,20); Meireles (13,27)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

(D): 02 – Dc. Marçal; 16 – Pb. Valdenor;  
23 - Dc. Josias; 30 – Dc. Bosco  (P): Pr. Eudes  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

05 – Pr. Walter; 12 – Pr. Jedaías;  
19 – Pb. Enoaldo; 26 – Pr. André  

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

05 – Pr. André; 12 – Pb. Silas;  
19 – Pr. Walter; 26 – Pr. Jedaías  

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

04 – Dc. Josias; 11 – Maria da Luz;   
18 – Pb. Emanuel; 25 – Davi Silva  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM); 

05 – Pr. Jedaías; 12 – Miss. Liliane;  
19 – Pb. Saul; 26 – B.T. Samuel  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

05 – B.T. Samuel; 12 – Pb. Inaldo;  
19 – Pr. Jedaías; 26 – Pb. Emanuel  

LEGENDA: (D) – Dirigente; (P) – Preletor 
 

 
 
 

 

ELEIÇÃO DE OFICIAIS E PASTOR AUXILIAR (I): 

Louvamos a Deus pela assembleia especial realizada 

no domingo passado em que foram eleitos os irmãos 

Jedaías Rodrigues (Pastor Auxiliar), Valdenor Torres, 

Emanuel Felinto e Severino Higino (Presbíteros) e 

Murilo Pedro, Josias Junior, José Gentil, Timóteo José, 

Márcio Bezerra e Reginaldo Pereira (Diáconos). Os 

irmãos Severino Higino, Timóteo José, Márcio Bezerra 

e Reginaldo Pereira irão servir ao Senhor como 

oficiais na Congregação do Valentina e o restante no 

templo sede. O Pastor Jedaías servirá em todo o 

campo ministerial da III IEC/JPA.  

ELEIÇÃO DE OFICIAIS E PASTOR AUXILIAR (II): 

Agradecemos aos irmãos Presbítero Evandro José 

(relator) e aos Diáconos Marçal e Gilson que se 

encarregaram do processo da eleição e se 

desincumbiram da missão com muita graça.  

CONSAGRAÇÃO DE OFICIAIS E POSSE DE DIRETORIAS: 

Hoje pela manhã teremos um culto de ações de 

graças onde serão consagrados aqueles oficiais que 

foram eleitos pela assembleia do domingo passado, 

inclusive os que vão servir no Valentina. O Pr. Jedaías, 

Presbítero Emanuel e Diácono Márcio que já são 

consagrados a esses ofícios serão empossados. 

Também nesse culto teremos batismo, e posse das 

diretorias. Pregará no culto o Bel. Teol. Samuel 

Santos, e o Conjunto Ebenézer louvará a Deus. 

ASSEMBLEIA DA QUINTA-FEIRA: na assembleia da 

quinta-feira passada foram eleitas as diretorias da 

Igreja para 2014. Nessa assembleia também foi 

autorizado o batismo do irmão Ronaldo e a recepção 

de Elma Araújo Monteiro, Vera Lúcia de A. Bezerra, 

Fábio Batista da Silva, Albiana Alves B. Ramalho e 

Adriana Félix da S. Santos na membrezia da Igreja. 

Ainda nessa assembleia foram aprovadas algumas 

sugestões para serem avaliadas pela Comissão de 

Elaboração do Documento de Fé da ALIANÇA. 

REVISTA DA EBD: no primeiro trimestre deste ano 

iremos estudar a revista da SOCEP “O Consolador” que 

versa sobre a Pneumatologia (a doutrina do Espírito 

Santo). Um exemplar da revista será dado a cada 

dirigente de Congregação e professor das classes 

adultos da Igreja Sede. O Pastor Walter está com a 

incumbência de fazer um esboço de cada lição, sendo 

esse esboço xerocado e distribuído com Congregações 

e Igreja Sede para ser estudado em classe. 

FELIZ ANO NOVO: desejamos a toda 
membrezia da III IEC/JPA um próspero 2014. 

CULTO DE FINAL DE ANO: no dia 31 deste mês iremos 

realizar o nosso culto de final de ano. Nesse culto 

estaremos celebrando ao Senhor por tudo o que 

aconteceu conosco como Igreja e crentes individuais 

durante o ano que se finda. O culto começará às 20h e 

se encerrará às 22h. Pregará o Pastor da Igreja e o 

Conjunto Ebenézer se apresentará louvando a Deus. 

CULTO NA CASA DE JANIELE: na próxima sexta-feira 

03/01/14 realizaremos um culto de ações de graças ao 

Senhor na residência da irmã Janiele Andrade. Esse 

culto é uma manifestação de gratidão a Deus pelas 

bênçãos derramadas e principalmente pelo nascimento 

de Júlio Cesar, o segundo filho do casal Romeu e 

Janiele.  

CONCLUSÃO DE MESTRADO: a nossa irmã Stefanie 

Vilela esposa de Bruno concluiu pela UFPB o seu 

mestrado Profissional em Gestão de Organizações 

Aprendentes. A festividade de formatura deu-se em 

13/11/13. Parabenizamos a Stefanie por essa vitória e 

que Deus continue abençoando a sua vida e a de seu 

esposo. 

NASCIMENTO: nasceu no dia 20/12, o 2º filho do casal 
Diác. Marçal e Lígia, a quem foi dado o nome de Davi 

Araújo Marçal. Parabenizamos ao ilustre casal e damos 

as boas vindas a Davi a este mundo e ao convívio da 

Igreja. Queira o bondoso Deus abençoar essa criança.  

NOTA DE GRATIDÃO: agradecemos a todas as diretorias 

dos diversos departamentos da Igreja que estão 

terminando os seus mandatos neste final de ano. Todos 

fizeram o que puderam para a glória de Deus e para o 

desenvolvimento de nossa Igreja. Certamente que a 

todos Deus recompensará. Agradecemos ainda a todos 

os irmãos que contribuíram financeiramente durante o 

ano que está terminando para a manutenção da obra 

do Senhor através do ministério de nossa Igreja. 

Certamente que a benção da prosperidade vinda de 

Deus os alcançará mais ainda, pois Deus disse que “O 

homem fiel abundará em bênçãos...” Pv 28.20. 

ENCONTRO ATUALIZAÇÃO TEOLOGICA: próxima quinta-

feira, dia 02/01/14, a partir das 19h30m. Módulo de 

Soteriologia (Doutrina da Salvação). Compareçam! 

CLIMATIZAÇÃO DA IGREJA: Engaje-se na nossa 

campanha de climatização. Procure o Presb. Evandro e 

se comprometa com R$ 50,00 durante dez meses. 

Quem quiser participar, mas não tem disponível essa 

quantia, participe como desejar. 

            VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...” 2 Tm 4.2 

   A VOZ CONGREGACIONAL  
RÁDIO CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h                

www.cruzdasarmasfm.com.br 
 

 

http://www.cruzdas/

