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UMA IGREJA A SERVIÇO DE DEUS E DA COMUNIDADE 

BOLETIM DOMINICAL – 30/09/12 

O Arrebatamento da Igreja 
    No boletim anterior dissemos que segundo o programa 
divino o Senhor Jesus voltará em glória a este mundo. Por 
ocasião dessa Segunda Vinda, ocorrerá o Arrebatamento da 
Igreja. As promessas acerca do Arrebatamento encontram-
se em Jo 14.1-3, 1 Ts 4.16-19, e 2 Ts 2.1. Segundo o texto 
de 1 Ts, quando Cristo vier pela segunda vez, os crentes 
falecidos irão ressuscitar com corpos glorificados e os 
crentes que estarão vivos naquela ocasião serão 
transformados, terão o seu corpo mortal revestido de 
imortalidade, num abrir e fechar de olhos conforme o que 
está dito em 1 Co 15.51,52. Todos os crentes ressuscitados, 
desde a primeira pessoa que foi salva neste mundo até o 
dia da Segunda Vinda de Cristo, juntos com os crentes 
transformados (a Igreja completa, sem faltar ninguém), 
serão impulsionados pelo Espírito Santo para se encontrar 
com o Senhor Jesus nos ares (céus atmosféricos) e a partir 
daí estarão para sempre com o Senhor (1 Ts 4.17).  
     Para efeito didático podemos segmentar o 
Arrebatamento da Igreja em três partes, a saber: 1) a 
ressurreição em glória dos crentes falecidos – “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” 1 Ts 4.16 (Veja ainda Dn 12.2; 
Jo 5.28,29; 1 Co 15.52); 2) a transformação dos crentes 
vivos – “Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem 
todos dormiremos, mas todos seremos transformados; Num 
momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última 
trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos 
ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados” 
1 Co 15.51,52 (Veja ainda Fp 3.21; 1 Ts 4.17); 3) o 
encontro com o Senhor Jesus nos ares – “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 4.17 (Veja ainda 
os textos de  Jo 14.3 e  2 Ts 2.1).  
      É importante esclarecer outros assuntos acerca do 
Arrebatamento da Igreja, devido às diversas ideias que 
grassam no meio evangélico, sendo a mais comum 
aquela que ensina uma segunda vinda de Cristo secreta 
para arrebatar a sua igreja. Segundo as Escrituras o 
Arrebatamento da igreja está intimamente ligado a 
Segunda Vinda do Senhor, a manifestação pública de 
Cristo ao mundo (Mt 24.29-31; 1 Ts 4.16,17), sendo essa 
Segunda Vinda um evento só e não em duas fases como 
pregam os irmãos dispensacionalistas (não há registro 
bíblico que apoie  essa doutrina). 
      Ainda é importante enfatizar que o Arrebatamento da 
Igreja dar-se-á depois da grande tribulação, já que o 
evento é simultâneo a Segunda Vinda do Senhor e essa 
ocorrerá após o período tribulacional, conforme nos revela 
o texto de Mt 24.29-31 e os textos correlatos encontrados 
nos evangelhos de Marcos e Lucas, bem como o texto da 
segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses (2.1-12). 
      Outra coisa a considerar é que não haverá um 
arrebatamento parcial como ensinam alguns (os que 
estiverem preparados subirão e os outros ficarão para 
outra ocasião). Todos os verdadeiros crentes, tanto os 
falecidos que irão ressuscitar como aqueles que estarão 
vivos, por ocasião da Segunda Vinda, serão arrebatados, 
não havendo distinção entre os que são considerados 
mais espirituais e menos espirituais, pois todos estão 
escondidos com Cristo em Deus (Cl 3.3.), guardados por 
Jesus Cristo (Jd 1), já foram perdoados e lavados pelo 
sangue de Cristo (1 Co 6.11), são filhos de Deus por 
adoção em Jesus Cristo (Ef 1.5); já foram santificados por 
Cristo (1 Co 1.2), estão ligados eternamente ao Filho de 
Deus (Rm 8.1) e estão assentados nos lugares celestiais 
em Cristo (Ef 2.6). A posição que eles ocupam no plano 
de Deus é de membros do corpo de Cristo, da Igreja 
lavada e remida pelo sangue de Jesus (1 Co 12.13,27).  

        Assim sendo, regozijemo-nos irmãos pela bênção 
eterna de sermos filhos de Deus, e por sermos 
sustentados pelo poder de Cristo, e por essa certeza de 
que quando do Arrebatamento estaremos participando 
deste glorioso evento.      Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

 
       Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

    
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CALENDÁRIO DE EVENTOS Setembro/Outubro 
27/09 – Dia do Ancião; 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 OUTUBRO 

 
02-Pr.Eudes Lopes Cavalcanti; 04-Wirlline da Silva; 
04-Edson Gomes (Tei); 04-Vilma Bandeira (E. Sátyro); 
05-Juliana Rodrigues; 05-Miss. Isabel Mª (Valentina); 
07-Kátia Mª Araújo; 07-Ubiranildo Lilo(E. Sátyro); 09-
Fabiano Nóbrega; 09-Aline Bento; 10-Diác. Marcone 
da Silva (R. do Sol); 10-Daniel Fernandes; 12-Mª Da 
Luz Bezerra; 12-José Gentil; 12-Vamberto Pedro(E. 
Sátyro); 13-Mª de Fátima Rodrigues; 13-Mª de 
Fátima Oliveira(Esposa/Euclides); 14-Avani Dantas; 
18-Kathlyn Keunner; 19-Yan Ferreira(E. Sátyro); 20-
Josias Batista; 21-Rivanda Belmont; 22-Isabel 
Cristina; 22-Roberlândio Rufino(Robson); 23-Edaniele 
Souza(Valentina); 24-Celeida Mª; 25-Verônica Carlos; 
26-Alex Linhares; 27-Clívia Lacerda(Valentina); 29-
Fracineide dos Santos(R. do Sol). 
                                  @@@@@@ 

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

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 
                                @@@@@@ 

 
 

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

Ter – Valdenor; Qui – Davi; Sáb – Makobi 
AVISO AOS DIÁCONOS ESCALADOS: NÃO SE  
ESQUEÇAM DE DISTRIBUIR OS BOLETINS DA IGREJA 
NO CULTO DE DOMINGO A NOITE.  
 

 

Antes de ser afligido andava errado; 

mas agora guardo a tua palavra. 



 

            

 
ESCALA DE OBREIROS (OUTUBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
07 - Pr. Walter; 14 – Pr. Eudes;  

21 – Pr. André; 28 – B.T. Samuel  
CULTO DA HORA NONA (QUA) 
03 – Miss. Francisca; 10 – Carmelita;  

17 – Marlene; 24 – Telma; 31 - Marlene 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Bosco (03,17,31); Meireles (10,24) 
 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

Dirigentes:  dia 11 – Diác. Davi;  
18 – Diác. Meireles; 25 – Diác. Valdenor  

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

06 – Diác. Junior; 13 – Miss. Maria Eliane;  
20 – B.T. Samuel; 27 – Pr. Walter  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
07 – B.T. Samuel; 14 – Pr. Cícero;  

21 – Pr. Jedaías; 28 – Presb. Enoaldo   
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

07 – Pr. André; 14 – Diác. Junior;  
21 – Pr. Cícero; 28 – Presb. Silas   

CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 
07 – Sem. Jadson; 14 – Presb. Lucini;  

21 – Presb. Saul; 28 – Pr. Cícero   
        CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

07 – Pr. Cícero; 14 – B.T. Samuel;  
21 – Presb. Inaldo; 28 – Pr. André   

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
03 – Presb. Silas; 10 – Sem. Valterci – 17 - B.T. 

Samuel; 24 – Diác. Junior; 31 – Presb Saul 
######## 

ADIAMENTO DE EVENTOS: os eventos Treinamento 
Missionário (DMIS) e Sabadão com Cristo (DINF), previstos 
para o próximo sábado (06/10) foram adiados para uma data 
posterior, devido às eleições municipais. 

 

 
 

      A Participação do Crente nas Eleições 
      Vêm aí as eleições, um momento muito importante 
para os municípios Brasileiros, onde todos são chamados 
a participar, um período muito propício para o 
envolvimento da comunidade evangélica na vida 
administrativa das cidades. 
       Infelizmente muitos evangélicos ainda não 
despertaram para tamanha importância, pois como 
entidade civil, que tem estatuto registrado em cartório, 
conta em banco, cadastro em repartições, a igreja precisa 
ser representada com justiça nos escalões do poder, não 
sofrer discriminação e ser respeitada. Afinal, quem não 
tem voz não tem vez. 
      É bem verdade que quem cuida da igreja é o nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi ele mesmo quem 
disse que as portas do inferno não prevalecem contra ela, 
mas nós precisamos fazer nossa parte, pois como 
cidadãos do céu, temos compromisso com Deus e 
precisamos influenciar positivamente em benefício da 
sociedade. Creio que todos conhecem a história de 
Abraão Lincoln, homem de Deus que presidiu os Estados 
Unidos no período de 1861 a 1865, considerado o maior 
estadista norte-americano de todos os tempos, outro 
grande homem de Deus que não teve medo de participar 
e influenciar a vida política da sua cidade e 
consequentemente do seu estado e nação, sendo ele o 
responsável por grandes mudanças sociais foi Martin 
Luther King. 
       Aqui no Brasil temos a luta e o empenho do Irmão 
Magno Malta que como Senador vem lutando pela ética 
moral e bons princípios em defesa da família, mas 
também existem outros que não se rendem nem fogem a 
luta, apesar das afrontas que tem surgido nos últimos 
anos, na tentativa de calar a voz de quem combate o bom 
combate com princípios divinos. 
      Crente paga imposto, cumpri suas obrigações 
constitucionais como todo cidadão brasileiro, e não vive 
sobrecarregando o trabalho da Justiça e da polícia, 
ocupando vagas em presídios ou em clínica toxicômanos. 
Mais do que qualquer outro grupo, precisamos ter voz e 
vez nas casas legislativas e nos postos do executivo para 
apresentar nossos projetos de amor e justiça social 

baseados nas Sagradas Escrituras, pois não basta 

simplesmente mostrar o pecado, é preciso combater. Em 
nada adianta identificar o erro e nada fazer para consertá-lo. 
Por que não participar da vida pública de nossa cidade? Se 
nós não participamos outros participam, com outros 
projetos, outras ideias que muitas vezes são maléficas e 
danosas. 
       Ficar escondido dentro dos templos como se isso fosse 
santidade é ser contrário ao que Jesus ensinou quando 
pediu ao Pai “não quero que os tire do mundo, mas que os 
guardes do mal”. Jesus sabia que era preciso conviver e 
combater e não se retrair. 
        Estejamos prontos a apoiar nossos Irmãos chamados 
por Deus para servirem através da política, para que eles 
convivam neste meio sendo sal da terra e luz do mundo e 
que se mantenham sentados à mesa da misericórdia se 
alimentando do pão diário da graça. Só então poderão se 
comportar como verdadeiros servos de Deus na vida pública 
a exemplo de Moises, José do Egito, Josué, Débora, 
Neemias, Daniel e outros, caso contrário merecerá nossa 
crítica e até mesmo nosso repúdio se for o caso. Estejamos 
certos que somos chamados a participar, isso sem dúvidas, 
então façamos a diferença desde já. Mas isso preservando 
o vínculo da paz com todos.        Pastor Cícero Manuel 
                                @@@@@ 

SEMANA DE ORAÇÃO (01 a 05): Dirigentes: Seg – DAUC; 
Ter – Pr. Eudes; Qua – DLOV; Qui – DHEC; Sex – DMOC. A 
reflexão bíblica de 15 a 20 minutos é de responsabilidade de 
cada departamento. Os dirigentes devem orientar a igreja a 
fazer oração pelos seguintes assuntos: família, igreja 
(pastores, oficiais, membrezia em geral, congregações, 
departamentos e eventos programados),  saúde dos enfermos 
e a obra missionária. “Orai sem cessar”. 
CULTO DOMINGO ELEIÇÕES (MANHÃ): haverá 
culto no próximo domingo pela manhã, dia de 
eleições. Orientamos aos irmãos a votarem no 
horário de almoço devido ter menos votantes nas 
urnas. 
MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO (12/10): na sexta-feira 
dia 12/0 iremos realizar uma manhã de jejum e 
oração. Venha buscar a presença de Deus conosco. 

AVISO AOS TESOUREIROS: favor entregar a irmã 

Lúcia Diniz, o mais breve possível, o balancete do 

mês para composição do balancete geral da Igreja a 

fim de ser apresentado na próxima assembleia.       

 
  

“Prega a Palavra, insta, 

quer seja oportuno, quer  

não...” 2 Tm 4.2 


