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O Período Tribulacional 
    Dando continuidade ao estudo da Escatologia trataremos 
neste boletim, e nos outros que se seguem sobre a 
Escatologia Geral, e começamos abordando o período 
tribulacional ou a grande tribulação. 
   É sabido pelo estudo das Escrituras que devido ao  
caráter santo e justo de Deus, Ele não se permitir deixar    
passar em branco os pecados dos homens, e Deus os pune 
de acordo com a sua sábia e soberana vontade. As 
catástrofes naturais (tsunamis, terremotos, maremotos, etc) 
ou as provocadas pelos homens como, por exemplo, a 
guerra, e as manifestações do juízo de Deus (o diluvio 
universal, a destruição de Sodoma e Gomorra) são 
maneiras usadas por Ele para punir o homem.  
    A Bíblia fala de um período de intensa aflição que atingirá 
toda a humanidade antes da segunda vinda de Jesus, 
conhecido no A.T. como o grande e terrível dia do Senhor. 
“Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus; o sol e a 
lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu 
resplendor... porque o dia do Senhor é grande e mui terrível, 
e quem o poderá sofrer?” Jl 2.10,11. O Senhor Jesus 
descreveu esse período assim: “porque haverá, então, 
grande aflição, como nunca houve desde o princípio do 
mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E, se 
aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se 
salvaria; mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados 
aqueles dias” Mt 24.21,22.   
    Que essa grande tribulação acontecerá antes da segunda 
vinda do Senhor, nos é dito pela Palavra de Deus desta 
forma: “E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol 
escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão 
do céu, e as potências dos céus serão abaladas. 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, com poder e grande glória” 
Mt 24.29,30.  
      No livro de Apocalipse encontramos que essa grande 
tribulação será ocasionada pela abertura dos sete selos, 
pelo toque das sete trombetas e pelo derramar de sete 
taças. Nesses juízos a natureza e os homens marcados 
com o sinal da besta serão atingidos. Através desses 
juízos e, principalmente, através do derramar das sete 
taças, será consumada toda a ira de Deus sobre um 
mundo iníquo (Ap 15.1). Sobre esses três sete (selos, 
trombetas e taças) entendemos que os acontecimentos 
catastróficos que tem atingido a humanidade ao longo da 
história da Igreja são apenas vislumbres do que ocorrerá 
no futuro quando estivermos perto do fim.  
     O Salvador revelou que nos últimos dias a iniquidade 
aumentaria (Mt 24.12) e em consequência disso a amor 
de muitos esfriaria. Paulo também feriu o assunto quando 
descreveu o perfil dos homens dessa última geração: 
“Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão 
tempos trabalhosos; porque haverá homens amantes de 
si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, 
blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, 
profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, 
incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, 
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos 
deleites do que amigos de Deus...” 2 Tm 3.1-9. 
    Também nesse período entrará em cena o homem do 
pecado (o anticristo), auxiliado pelo falso profeta, sendo 
esses dois capitaneados pelo dragão (o diabo), que 
moverá uma intensa perseguição contra a Igreja (Ap 12.7-
17), mas será destruído quando do segundo advento de 
Cristo (2 Ts 2.1-12; Ap 13.1-18; 19.11-21). 
    Ainda esse período será caracterizado por uma intensa 
opressão demoníaca, pois demônios perigosos que estão 
hoje aprisionados serão soltos para afligir os que habitam 
na face da terra (Ap 9.1-12).  
    Uns estudiosos acham que esse período de intensa 
aflição para toda a humanidade será de sete anos. Outros 
acham que será de curta duração, sem definir a 
quantidade de anos, simbolizado pelos dez dias de 

tribulação, de Apocalipse 2.10.      Pr. Eudes Lopes  

     

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 DINÂMICA DA IGREJA 
Domingo: 09h – Escola Dominical/10h30m – Culto 
Devocional/18h – Culto Vespertino  (1º domingo  – Ceia do 
Senhor); Terça–Feira: 19h30m – Culto de Oração; Quarta–
Feira: 15h – Culto da Hora Nona/19h30m – Ensaio do Conj. 
Ebenézer; Quinta-Feira: 19h30m – Culto de Estudo 
Bíblico/20h15m – Assembleia da Igreja (3ª quinta-feira de dois 
em dois meses); Sexta-Feira: 19h30m – Culto nos Lares 
(uma vez por mês)/19h30m – Culto de Evangelização 
(quinzenal); Sábado: 19h30m  – Ensaio do Conjunto Coral; 
19h30m – Culto dos Jovens   (Culto Matutino: Seg a Sex – 
07h30m às 08h30m) (1ª Semana do mês – Culto de oração de 
segunda a sexta) 

CALENDÁRIO DE EVENTOS Setembro/Outubro 
01/09 – Avanço Missionário José Américo; 01,02/09 – 
Aniversário Congregação José Américo; 02/09 – Dia do 
Seminarista; 07,08/09 -  Congresso Deptº Homens 
(Alhandra/PB); 07,08,09/09 – Acampamento dos Jovens da 
Igreja; 13 a 16/09 – Aniversário da Igreja; 27/09 – Dia do 
Ancião; 29,30/09 – Aniversário Deptº de Homens da Igreja; 
06/10 – Treinamento Missionário; 06 – Sabadão com 
Cristo; 07/10 – Dia do Pastor Congregacional (02/10); 
12/10 – Manhã de Jejum e Oração; 12/10 – Dia das 
Crianças; 12,13,14/10 – Congresso DMEC; 20,21/10 – 
Aniversário DAUC; 28/10 – Dia da Reforma Protestante 
(31/10).   ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO 

 
01-Claudeilsa Silva; 01-Mª Vitória (E. Sátyro); 02-Vanessa 

Brito; 02-Damião Victor (R. do Sol); 03-Gerlane de Melo 

(Rota do Sol); 03-Presb. Evandro José; 03-Fábio e Fabrício 

(filhos de Fabiano); 04-Marivan Vieira (Valentina); 05-

Diác. Euclides Félix; 05-Lidiane Paredes (Valentina); 07-

Isabel Maria; 07-Mª Vicência; 09-Mª dos Santos Diniz; 09-

Samuel Medeiros; 09-Everton da Silva Lima; 10-Naíde Mª 
dos Santos; 11-Cícera Aurélio (E. Sátyro); 13-Bruno 

Augusto (Valentina); 14-Lindemberg Lima; 15-Timóteo 

José (Valentina); 15-Elba Maria; 17-Joelson Martins; 19 – 

Clemilson Rodrigues; 20-Leandro Lima; 21-Darliana 

Monteiro; 22-Cleoneide Ferreira (E. Sátyro); 22-Joana 

Wanderlange; 22-Jeisa S. Porfirio; 24-Felipe da Silva 

(Valentina); 25-Luis Cláudio (Valentina); 25-Pedro 

Henrique (R. do Sol); 27-Ruan Araújo; 29-Iraci Souza; 29 

– Mateus Henrique (Ernani Sátiro);30-Evalda Maria; 30-

Evanda Amorim (Valentina). 
         

 



 

            

 
ESCALA DE OBREIROS (SETEMBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
09 – Pr. Eudes; 16 – Ev. Sérgio Ribeiro;  

23 - Pr. Cícero; 30 – Pr. Jedaías  
CULTO DEVOCIONAL (DOM) 

09 – Diác. Junior;  
23 - Marlene; 30 – André Augusto  

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
12 – Iza Maria; 19 - Miss. Francisca; 26 - Marlene 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Bosco (19); Meireles (12,26) 
 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

Dirigentes:    
20 – Diác. Bosco; 30 – Diác. Meireles  

Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 

22 - Miss. Maria Eliane; 29 – Presb. Lucine  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

09 – Pr. Jedaías; 16 – Presb. Enoaldo;  
23 – Presb. Lucine; 30 – Pr. André   

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
09 – Pr. Cícero; 16 – Presb. Silas;  

23 – Diác. Junior; 30 – B.T. Samuel  
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

09 – Clemilson; 16 – Presb. Saul;  
23 – Sem. Jadson; 30 – Pr. Cícero  

        CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
09 – Sem. Jadson; 16 – B.T. Samuel; 
 23 – Clemilson; 30 – Diác. Junior  

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
12 – Pr. Cícero;  

19 – Presb. Lucine; 26 – B.T. Samuel 
@@@@@@@ 

PRODUTOS AVON: a irmã Verônica Mello dispõe 

de diversos produtos da Avon com preço 

promocional. Prestigiem! 

 
 

 

OFERTA MISSIONÁRIA: hoje à noite iremos recolher 

a primeira parcela da oferta missionária da 

ALIANÇA conforme já é do conhecimento da Igreja. 

O nosso alvo geral é de R$ 1.600,00 que dividimos 

em quatro parcelas de R$ 400,00. Conforme a 

Igreja já está informada, iremos recolher as 

parcelas no segundo domingo de cada mês, a partir 

de setembro. Pedimos aos irmãos que traga cada 

um, hoje à noite, R$ 5,00 para que alcancemos o 

alvo estipulado. Lembramos aos irmãos que fazer 

missões é prioridade na vida da Igreja. Lembramos 

ainda que a oferta de R$ 5,00 de cada pessoa não 

vai fazer falta a ninguém, pois Deus com certeza vai 

multiplicar a quantia dada. R$ 5,00 é o valor 

mínimo; quem quiser dá mais faça isso, pois 

estamos investindo no Reino de Deus. Lembramos 

ainda que a nossa Denominação tem muitos 

missionários trabalhando nos campos espalhados 

no Brasil, na África, Europa e América do Sul. 

Pedimos também o envolvimento das nossas 

Congregações no levantamento dessa oferta. 

VITÓRIA EM VESTIBULAR: o jovem Jairo filho do 

Diácono Francisco Martins foi recentemente 

aprovado no vestibular da IFPB no curso 

Sistemas para Internet. Parabéns Jairo, Deus 

abençoe os teus estudos.  

REUNIÃO CONSELHO ECLESIASTICO: o pastor da 

Igreja no uso de suas atribuições regimentais 

convoca os componentes do Conselho 

Eclesiástico da III IEC/JPA para uma reunião 

amanhã, a partir das 19h30m. Assuntos a serem 

tratados: aquisição de um terreno na Rota do Sol 

e a nomeação de um tesoureiro para a 

Congregação do Valentina. 
ASSEMBLÉIA DA IGREJA: na próxima terça-feira 

será realizada a assembleia ordinária de nossa 

Igreja. Dentre os assuntos que serão tratados 

teremos a autorização para a compra de um 

terreno na Rota do Sol e a homologação do nome 

do irmão Severino como tesoureiro da 

Congregação do Valentina. 

     ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 
Hoje à noite – Josenilton/Demétryo 
Ter – Davi; Qui – Gilson; Sáb – Léo 

 

 
  

ACAMPAMENTO DE JOVENS (07,08,09/09): hoje após 

o almoço se encerra o Acampamento de Jovens de 

nossa Igreja que está  acontecendo na granja Oásis, 

no Conde. Estão participando do evento uns 

cinquenta jovens. Oremos para que o encerramento e 

o retorno desses jovens sejam também abençoados 

por Deus. 

ANIVERSÁRIO DA IGREJA (13 a 16/09): na próxima 

quinta-feira começarão as festividades de quinze 

anos de aniversário de nossa Igreja que se 

prolongarão até o domingo. O tema das festividades 

de aniversário será: “A Missão da Igreja e sua 

Implicação na Vida de sua Membrezia”. Os preletores 

serão os obreiros: 13/09 – Pr. Joelson Gomes (1ª 

IEC/JPA); 14/09 – Pr. José Antônio (IEC/BEX); 15/09 

– Pr. Manoel Antônio (IEC/NTL); 16/09 (manhã) – Pr. 

Josinaldo Félix (1ª IEC/JPA) e 16/09 (noite) – Ev. 

Sérgio Ribeiro (IEC Bessa). Esses preletores estarão 

dissertando sobre as quatro áreas do ministério de 

uma igreja evangélica: adoração, edificação, 

proclamação e beneficência. 

No sábado queremos uma representação das 

Congregações da Igreja (Valentina, Rota do Sol, 

Ernani Sátiro e José Américo). Oremos por essas 

festividades para que sejam muitas as bênçãos de 

Deus na vida da Igreja e principalmente para que o 

nome do Senhor seja glorificado em nosso meio. 

NASCIMENTO: nasceu na quinta-feira passada Nicolas 

o primeiro filho do casal Og e Laércia. Os pais e avós 

estão radiantes. Parabenizamos ao jovem casal pelo 

primeiro rebento bem como aos avós principalmente 

os maternos irmãos Presb. José Diniz e Lúcia. 

CASAMENTO: casaram-se ontem à noite os jovens 

José Bruno e Stefanie Giulyane. A cerimonia de 

casamento foi realizada pelo Pastor Eudes auxiliado 

pelo Pastor Cícero. Parabenizamos ao jovem casal e 

desejamos as muitas bênçãos do Senhor sobre ele. 

ESCALA DE CONJUNTOS (SETEMBRO) 

09 – Ebenézer, Shekinah; 13 – Kadoshi, Ebenézer;  

14 – Shekinah, Ebenézer; 15 – Coral, Kyrios; 16 

(manhã) – Getsêmani; 16 (noite) – Ebenézer, 

Getsêmani; 23 – Kadoshi; 30 – Ebenézer, Kyrios 

 
  

 
 

Buscai no livro do Senhor,  

e lede.  

“Prega a Palavra, insta, 

quer seja oportuno, quer  

não...” 2 Tm 4.2 


