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BOLETIM DOMINICAL – 04/11/12 

                    Ressurreição Geral 
    Já vimos no estudo da Escatologia Geral os temas 
a Grande Tribulação, a Segunda Vinda do Senhor, o 
Arrebatamento da Igreja e o Milênio. Neste boletim 
iremos tratar da Ressurreição Corporal dos mortos 
que é outro tema encontrado na Escatologia Geral. 
   As Sagradas Escrituras falam também de uma 
ressurreição espiritual que ocorre no momento em 
que a pessoa nasce de novo pela instrumentalidade 
do Espirito Santo quando crer na mensagem do 
Evangelho. “Em verdade, em verdade vos digo que 
vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a 
voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão”. 
Jo 5.25. Este texto trata da ressurreição espiritual, 
que é objeto da Soteriologia (A Doutrina da 
Salvação) e não da Escatologia, mas no capitulo 
cinco versiculos 28 e 29 do Evangelho de João o 
Senhor Jesus trata de outro assunto que é a 
ressurreição do corpo. “Não vos maravilheis disso, 
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”. 
    Considerando que o ser humano é uma 
dicotomia (alma chamada também de espirito e 
corpo) no programa redentor está previsto uma 
benção eterna não só para a alma, mas também 
para o corpo, ambos atingidos pelo pecado original. 
Para a alma o Evangelho concede Regeneração, 
perdão, salvação. Para o corpo o evangelho garante  
  

  
 

uma restauração que é a ressurreição em glória. 
    Paulo escrevendo aos Corintios tratou da 
ressurreição dos salvos que já  morreram. “Assim 
também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o 
corpo em corrupção, ressuscitará em 
incorrupção. Semeia-se em ignomínia, 
ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, 
ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, 
ressuscitará corpo espiritual” 1 Co 15.42-44.  
    A ressurreição dos mortos, tanto de salvos 
como de perdidos é um assunto tratado tanto no 
Antigo como no Novo Testamento. O profeta 
Daniel feriu o assunto desta maneira: “E muitos 
dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, 
uns para a vida eterna e outros para vergonha e 
desprezo eterno” Dn 12.2. No Novo Testamento o 
assunto é tratado mais profundamente pelos seus 
escritores. Temos registro nos quatros 
evangelhos, no livro de Atos, em algumas das 
cartas paulinas, no livro de Hebreus e no livro de 
Apocalipse.  
     Lendo esse assunto nesses livros percebemos 
que a ressurreição contempla salvos e perdidos. 
Todos que morreram irão ressuscitar dentre os 
mortos.  Os salvos com corpos glorificados 
semelhantes ao corpo de nosso Senhor Jesus 
Cristo quando ressuscitou dos mortos (Fp 3.1,2) e 
os nao salvos ressuscitarão com corpos especiais 
capaz de suportar o juizo eterno de Deus. 
     Os teólogos cristãos se dividem quanto à 
ordem da ressurreição no que se refere aos dois 
grupos (salvos e perdidos). Uns acham que a 
ressurreição entre um grupo e outro será  
separada por um periodo de mil anos. Outros 
acham que a ressurreição de salvos e perdidos 
será ao mesmo tempo, por ocasião da segunda 
vinda do Senhor, ideia essa mais coerente 
segundo os textos de Dn 12.2 e Jo 5.28,29. 
                                 Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
                                              
 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

         
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CALENDÁRIO DE EVENTOS (Novembro) 
10/11 – Lazer Jovens Recife; 15/11 – Manhã de Jejum e 
Oração; 17/11 – Aniversário do Departamento de Mocidade 
(DMOC); 18/11 – Aniversário do DHEC; 21/11 – Aniversário 
do Circulo de Oração; 24/11 – Cruzada Evangelística; 
25/11 – Aniversário do Shekinah. 01/12 – Reunião de 
Lideranças/almoço; 09/12 – Dia da Bíblia; 14/12 – 
Confecção calendário de eventos 2013; 15/12 – 
Confraternização dos Jovens; 22/12 – Jantar de 
Confraternização da Igreja; 25/12 – Celebração do Natal; 
25 – Jantar de Confraternização da Rota do Sol; 31/12 – 
Culto de final de ano (Igreja Sede e Congregações).           

           ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 

 
01-Manuel João; 02-Jhulia Belmont; 02-Helena (filha de 
Christyanne); 03-Joyce André; 04-Joana D’arc;  04-José 
Trajano;  04-Artemísia Fragoso; 06-Ana Weslia (neta de 
Fátima Rodrigues); 07-Yuri Costa; 09-Mª José Araújo (esposa 
de Enoque); 09-Raquel Bezerra; 10-Adeilda Meireles; 11-
Adielson Cavalcanti (R. do Sol); 11-Eudes Júnior; 14-Diác. João 
Bosco; 15-Mª José Felipe (R. do Sol); 18-Adriana de Oliveira 
(Valentina); 18-Joanne Daienne; 18-Dayse Evelyn; 19-
Cleytiane Vitória (E. Sátyro); 19-Clemilson Rodrigues 
(Valentina); 20-Geysa Carla; 21-Francisco de Assis (Valentina); 
21-Mª Guedes; 22-Lindalva Serafim; 22-Ediene Talita 
(Valentina); 23-Marivalda Souza; 23-Josenildo da Silva 
(Naldinho); 24-Ana Karoline (Valentina); 24-Cristina 
Rodrigues; 25-Jefte Jonny (E. Sátyro); 25-Claudiane Félix; 26-
Joquebede Porfírio; 28-João Rodrigues; 28-Jairo da Costa (J. 
Américo); 29-Michael Ewerton e 29-Ruanna A. Cavalcanti. 

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL, RÁDIO 
COMUNITÁRIA CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 
FONE CONTATO: 3242.2131 

                                   

ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 
Hoje à noite – Marçal/Euclides 

Ter – Davi; Qui – Demétryo; Sáb – Makobi  
 

 
 

 

 

E os que morreram em Cristo 
ressuscitarão primeiro. 



 

            

 
 

ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
04 – Pr. Eudes; 11 – Pr. Walter;  

18 – Pr. Luiz Vicente; 25 – Pr. Cícero 
CULTO DA MOCIDADE 

10 – Miss. Maria Eliane; 24 – Diác. Junior 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

07 – Miss. Francisca; 14 – Marlene Soares;  
21 – Miss. Liliane; 28 – Iza Maria 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Bosco (07,21); Meireles (14,30) 

 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes (Diáconos):    

15 – Valdenor; 22 –  Euclides; 29 –  Marçal  
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

04 – Pr. Walter; 11 – Pr. André;  
18 – Pr. Cícero; 25 – Presb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
04 – Presb. Silas; 11 – Pr. Cícero;  
18 – Pr. André; 25 – Diác. Junior 

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 
04 – Pr. Cícero; 11 – Pr. Jedaías;  

18 – Sem. Jadson; 25 – Presb. Lucine 
CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

04 – B.T. Samuel; 11 – Presb. Lucine;  
18 – B.T. Samuel; 25 – Clemilson 

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
07 – Sem. Valterci; 14 – B.T. Samuel;  

21 – Diác. Junior; 28 – Clemilson 
SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 

CEIA DO SENHOR: hoje à noite iremos celebrar a Ceia 
do Senhor. Lembramos aos irmãos que a Ceia do Senhor 
é o símbolo memorial da morte redentora do Senhor 
Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Salvador ordenou a 
sua Igreja que celebrasse periodicamente essa Ceia para 
trazer a memória dela o grande sacrifício que Ele fez por 
ela. Assim sendo subamos a casa do Senhor com um 
coração contrito e grato a Deus por tão grande salvação, 
proporcionada pela morte e ressurreição de nosso Senhor 
Jesus Cristo. “Fazei isto em memória de mim”. 
BATISMOS: hoje à noite serão batizados dois irmãos na 
Congregação do Ernani Sátiro. O pastor Cícero foi 
comissionado pelo pastor da Igreja para fazer esses 
batismos. 
LAZER DOS JOVENS: os jovens de nossa Igreja e outros 
de outras Igrejas irão, no próximo dia 10, para Recife a 
fim participarem de um lazer no parque Mirabilândia. Eles 
irão fretar um ônibus para levá-los e trazê-los de volta. 
Com os nossos jovens irão o Presbítero Evandro José e 
sua esposa e o irmão Djanilson Rocha. Oremos por essa 
viagem para que Deus os guarde do mal tanto na ida 
como na volta e durante o lazer em si.  
OFERTA MISSIONÁRIA: no próximo domingo iremos 
levantar a terceira parcela da oferta missionária nacional 
da ALIANÇA. Lembramos aos irmãos que o nosso alvo é 
de R$ 1.600,00 e que o desdobramos em quatro parcelas. 
Já levantamos a metade do valor, mas falta a outra 
metade que iremos levantar neste e no próximo mês. 
Lembramos ainda que essa oferta irá ajudar na 
manutenção dos diversos campos missionários que a 
nossa Denominação tem no Brasil e no exterior.  
REUNIÃO DO CONSELHO ECLESIASTICO: os 
membros do Conselho Eclesiástico irão se reunir amanhã, 
a partir das 19h30m. Para essa reunião convidamos os 
dirigentes das Congregações do José Américo e do 
Valentina. Convidamos ainda o Presb. Inaldo e o Diác. 
Francisco, o Tes. Severino e os aspirantes ao Diaconato 
do Valentina. O B.T. Samuel também está convidado.  

ESCALA DE CONJUNTOS 
04/11 – Conjunto Coral, Kadoshi;  

11/11 – Kyrios, Ebenézer; 18/11 – Getsêmani; 
24/11 (Culto na Praça do Geisel) – Getsêmani; 

25/11 – Shekinah, Ebenézer 

 
  

SEMANA DE ORAÇÃO (05 a 09): Dirigentes: Seg – DAUC; 
Ter – Pastor da Igreja; Qua – DLOV; Qui – DHEC; Sex – 
DMOC. A preleção bíblica de 15 a 20 minutos ficará a cargo 
dos diretores dos departamentos, podendo ele fazer isso ou 
convidar outra pessoa da Igreja.  
CALENDÁRIO DE EVENTOS SETORIAIS: pedimos aos 
irmãos dirigentes de departamentos e congregações da 
Igreja para irem providenciando a confecção do calendário 
de eventos setoriais de 2013. Os eventos desses 
calendários que tiverem implicação na Igreja como um todo 
serão utilizados na confecção do calendário geral da Igreja 
para 2013, que será feito em dezembro. 
MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: convidamos aos irmãos 
especialmente a liderança da Igreja (pastores, presbíteros, 
diáconos, diretores de departamentos e dirigentes das 
congregações, diretores e vice de conjuntos musicais) para 
participarem, no próximo dia 15/11 (feriado nacional da 
Proclamação da Republica), de uma manhã de jejum e oração. 
Nesse culto iremos nos humilhar diante de Deus e buscar a 
Sua face. A reflexão bíblica de trinta minutos ficará sob a 
responsabilidade do Pastor Walter Moura, que irá ministrar 
sobre o tema Crescendo onde foi plantado. O período de 
louvor ficará sob a responsabilidade do Kadoshi. 
ALMOÇO NA IGREJA: logo após a manhã de jejum e oração 
do dia 15/11 teremos um almoço na Igreja. A taxa de 
participação no almoço é de R$ 5,00 por pessoa. A irmã Iza 
Maria é a coordenadora desse almoço.  
ANIVERSÁRIOS DEPARTAMENTOS: Dia 17/11 (tarde e 
noite) – Aniversário do Departamento de Mocidade; Dia 18/11 
(manhã e noite) – Aniversário do Departamento de Homens. 
Dia 21 (tarde e noite) – Aniversário do Circulo de Oração. 
MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos por missões, pela saúde 
dos enfermos, pela solução dos problemas que alguns 
irmãos estão enfrentando, pelos pastores, pelos oficiais, 
pelas congregações, pelos departamentos, pelas famílias, 
pela Pátria, e pela Igreja em geral. “Orai sem cessar”. 
PEDIDO ESPECIAL DE ORAÇÃO: a família Cadó pede as 
orações da Igreja em favor de Euda, filha de Niná, que está 
enfrentando um sério problema em sua saúde. 
ORAÇÃO PELA IGREJA DO SENHOR: Deus tem levado a 
liderança da III IEC/JPA a enfatizar a oração pela Igreja do 
Senhor Jesus Cristo espalhada na face da terra, especialmente 
por aquela parcela que sofre perseguição por causa do 
Evangelho nos países comunistas e islâmicos.  
 

“Prega a Palavra, insta, quer 
seja oportuno, quer  não...” 

2 Tm 4.2 


