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BOLETIM DOMINICAL – 14/04/19

Focando a Doutrina Cristã
Escatologia - O Estado Eterno
O último tema a ser tratado na Escatologia
Geral é o Estado Eterno, ou seja, a consumação
de todas as coisas, quando tudo será definido e
continuará permanentemente sem alteração. O
plano eterno de Deus em relação as suas
criaturas morais tem início meio e fim. A
execução do plano começou quando da criação
dos seres morais - anjos e homens, e continuará
até a consumação no futuro, numa época já
definida pelo Todo-Poderoso. Esse Estado
Eterno envolve os seres morais (anjos e homens)
e, evidentemente, a santíssima Trindade. Esse
período se instalará logo após o Juízo Final,
depois que o Senhor julgar os seres humanos e
os anjos. A Bíblia Sagrada nos fala deste assunto
nestes termos: “Depois virá o fim, quando tiver

entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando
houver aniquilado todo o império, e toda a
potestade e força. Porque convém que reine
até que haja posto a todos os inimigos debaixo
de seus pés. Ora o último inimigo que a de ser
aniquilado é a morte. Porque todas as coisas
sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz
que todas as coisas lhe estão sujeitas claro está
que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as
coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem
sujeitas, então também o mesmo Filho se
sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou,
para que Deus seja tudo em todos” 1 Co 15.2428.

Pr. Eudes Lopes Cavalcanti

“Prega a palavra, insta, quer seja
oportuno, quer não, corrige,
repreende, exorta com toda a
longanimidade e doutrina” 2 Tm 4.2

ESCALA DE OBREIROS (ABRIL)
PÚLPITO IGREJA SEDE

14 – Pr. Waldemar;
21 – Pr. Walter; 28 – Jaciara Fontes
CULTO DEVOCIONAL
14 – Dc. Bruno;
21 – Pb. Carlos Alberto; 28 – Pb. Evandro
MOCIDADE (SÁB)
27 – Liliane Liger
CULTO DA HORA NONA (QUA)
17 - Dc. Marconi; 24 – Dc. Euclides
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA)
17 – Sérgio; 24 - Bosco
CONG. ROTA DO SOL (DOM)
14 – Pb. Silas;
21 – Pb. Emanuel; 28 – Dc. Bonifácio
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM)
14 – Pr. Walter;
21 – Pb. Saul; 28 – Esdras
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM)
14 – Asp. Pb. Francisco;
21 – Pb. Carlos; 28 – Pb. Silas
CONG. MANAÍRA – 07,14,21,28
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA
16–Dc. Josias; 23-Pr.Jedaías; 30–Iza Maria
ESCALA DLOV (SEDE)
14 – Getsêmani/Ebenézer
21 – Getsêmani/Bandinha
28 - Getsêmani/Ebenézer
ESCALA DE DIÁCONOS
Hoje à noite – Demétrio/Marconi
Terça-feira - Fabiano
Servi ao Senhor com alegria.

Dinâmica da Igreja

Dom - 09h - Escola Bíblica Dominical
Dom - 18h - Culto Vespertino
Ter – 19.30h - Culto Oração/Estudo Bíblico
Qua - 15h às 17h - Círculo de Oração
Qui – 09.30h – Culto de Oração de Obreiros
Sex – 19.30h - Culto nas Residências
Sab – 19.30h Culto dos Jovens

CALENDÁRIO DE EVENTOS (ABR/MAI)
19 – Manhã de Jejum e Oração; 21 – Culto
Especial da Ressurreição; 27 – Intercâmbio
DHEC; 28 – Aniversário Conjunto
Ebenézer. 01/05 – Dia do Jovem
Congregacional; 03,10,17,24,31 – Mês do
Lar; 12 – Dia das Mães; 25 – Intercâmbio
DHEC; 25 - Aniversário UAC Ernani Sátiro;
26 – Dia da Missionária.
ANIVERSARIANTES DE ABRIL
03-Josafá Porfírio, 05-Valdenise Tavares
(Nil), 08-Zenaide Ferreira, 08-Michela
Adriana
(Mãe/Michael),
09-Iasmin
Alcântara (filha/Alyne), 09-Joseline (Line),
09-Warley Lamartine, 10-Mª José Costa,
15-Vera Lúcia, 15-Romeu Nunes, 16-Mª
das Graças (Gal), 16-Jhenyffer Belmont
(filha/Rivanda), 17-Jonas David, 18-Ana
Cláudia Sousa, 19-Jucyfranci Maria (E.
Sátiro), 22-José Francisco, 23-João Neto,
25-Iza Mª, 26-Larissa Lopes, 26-Mariana
Batista (filha/Larissa), 26-Massius Lopes,
30-Edson Gabriel (filho/Tei), 30-Josenilda
Barbosa (E. Sátiro), 30-Mª de Lourdes e 30Dc. David Barcelos.
PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL
WEB TV CONGREGACIONAL JP
BAZAR DAS AUXILIADORAS
SALA JUNTO À COZINHA
COLABORE!

LEITURA BÍBLICA – SALMO 21
Davi louva a Deus pela vitória
Salmo de Davi
1 - O rei se alegra em tua força, Senhor; e
na tua salvação grandemente se
regozija. 2 - Cumpriste-lhe o desejo do
seu coração e não desatendeste as
súplicas dos seus lábios. (Selá) 3 - Pois o
provês das bênçãos de bondade; pões
na sua cabeça uma coroa de ouro fino.
4 - Vida te pediu, e lha deste, mesmo
longura de dias para sempre e
eternamente. 5 - Grande é a sua glória
pela tua salvação; de honra e de
majestade o revestiste. 6 - Pois o
abençoaste para sempre; tu o enches de
gozo com a tua face. 7 - Porque o rei
confia no Senhor e pela misericórdia do
Altíssimo nunca vacilará.
8 - A tua mão alcançará todos os teus
inimigos; a tua mão direita alcançará
aqueles que te aborrecem. 9 - Tu os farás
como um forno aceso quando te
manifestares; o Senhor os devorará na
sua indignação, e o fogo os consumirá.
10 - Seu fruto destruirás da terra e a sua
descendência, dentre os filhos dos
homens. 11 - Porque intentaram o mal
contra ti; maquinaram um ardil, mas não
prevalecerão. 12 - Portanto, tu lhes farás
voltar as costas; e com tuas flechas
postas nas cordas lhes apontarás ao
rosto.
13 - Exalta-te, Senhor, na tua força;
então, cantaremos e louvaremos o teu
poder.

CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA

Da Instituicão das Igrejas e a Ordem
Apontada nelas por Jesus Cristo
22. Para evitar diferenças que de outro modo podem
surgir, para a maior solenidade na celebração das
ordenanças de Cristo, e a abertura de um caminho
para um uso mais amplo dos dons e graças do
Espírito Santo, os santos – vivendo em uma cidade
ou vilarejo, ou dentro de distâncias semelhantes,
podem convenientemente congregar-se para o culto
divino, e devem preferencialmente juntar-se em uma
só Igreja para seu fortalecimento mútuo e edificação,
ao invés de organizar várias sociedades distintas.
23. Todas as Igrejas e todos os seus membros estão
destinados a orar continuamente pelo bem ou
prosperidade de todas as Igrejas de Cristo em todos
os lugares, e em todas as ocasiões favorecê-las nisto
(todas dentro dos limites de seus lugares e
chamados, no exercício de seus dons e graças).
Assim, as próprias Igrejas (quando plantadas pela
providência de Deus, de forma que possam ter
oportunidade e vantagem nisto) devem celebrar a
comunhão entre si por sua paz, incremento do amor,
e edificação mútua.
24. Em casos de diﬁculdades ou divergências, sejam
em pontos de doutrina ou nas administrações, onde
estejam as Igrejas em geral, ou qualquer Igreja em
sua paz, união, e edificação esteja sendo perturbada,
ou qualquer membro ou membros de qualquer Igreja
tenham sido ofendidos, ou por qualquer censura em
andamento, não de acordo com a verdade e a ordem:
está de acordo com a mente de Cristo, que muitas
Igrejas que mantém comunhão entre si, encontremse, mediante seus representantes, em sínodos ou
concílios, para considerarem e aconselharem-se
sobre essa questão em divergência, sendo relatado
[seu parecer] a todas as Igrejas envolvidas.

VISITANTE SEJA BEM-VINDO!

MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: na próxima
sexta-feira (sexta-feira da Paixão) teremos uma
manhã de jejum e oração. A reunião começará
as 09.30h e se estenderá até as 11.45h. A
direção do trabalho será de responsabilidade
do Pastor da Igreja e a preleção bíblica será de
responsabilidade do Pr. Walter Moura. O
Conjunto Ebenézer participará também dessa
manhã. Convidamos toda a Igreja para subir a
casa do Senhor para esse precioso momento
quando nos humilharemos diante de Deus.
COMISSÃO ANUAL DE EVENTOS: o Pastor da
Igreja no uso de suas atribuições regimentais
nomeia a comissão composta dos diretores dos
Departamentos DAUC (Adriana), DHEC (Dc.
Gentil), DMOC/DAEC (Dc. Josias), DCAS (Pr.
Walter Moura) e DINF (Ligia) para compor a
comissão em apreço sob a coordenação do Pb.
Evandro José para planejar e operacionalizar
os eventos anuais que envolvam a participação
da Igreja como um todo (Jantar de
Confraternização, Retiro Espiritual, Dia de
Lazer da Igreja, e similares). À Comissão
lembramos uma diretriz do DPAT de que todos
os eventos de porte devem ser, à priori,
autofinanciáveis, e para isso faz-se necessário
um planejamento financeiro adequado.
BREVE CATECISMO: depois da publicação da
Confissão de Fé Congregacional da ALIANÇA,
(o que está perto a conclusão), começaremos a
publicar com comentário, semanalmente, o
Breve Catecismo de Westminster, um dos
documentos da fé reformada.
COMENTÁRIO DO SERMÃO DO MONTE: após
a publicação no boletim da Igreja da doutrina
cristã (Focando a Doutrina Cristã), iremos fazer
um comentário sobre o Sermão do Monte,
baseado no texto de Mateus capítulos 5,6 e 7.
MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO
PRÓXIMA SEXTA-FEIRA, DIA 19/04
ANIVERSÁRIO CONJUNTO EBENÉZER
28/04/19 – 18H
PRELETORA: Jaciara Fontes

