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

BOLETIM DOMINICAL – 17/03/19

Focando a Doutrina Cristã
Escatologia
A Ressurreição Corporal (II)
Dando continuidade ao estudo da doutrina da ressurreição do
corpo, observamos que a mesma é revelada no Antigo
Testamento e tem a sua consolidação no Novo Testamento, senão
vejamos:
1) No Antigo Testamento – “E muitos dos que dormem no pó da
terra ressuscitarão, uns para vida eterna, e outros para vergonha e
desprezo eterno” Dn 12.2 (Veja ainda Sl 16.10; Is 26.19).
2) No Novo Testamento - “Porque na ressurreição nem casam
nem são dados em casamento; mas serão como os anjos de Deus
no céu” Mt 22.30 (Veja ainda Lc 14.14; Jo 5.28,29; 6.40; 11.24; At
23.6; 24.15-21; 1 Co 15.1-57; Hb 6.2; Ap 20.5).
- A Ressurreição dos justos (corpos glorificados) – “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;
At 24.15; 1 Co 15.35-49; Fp 3.20,21; Ap 20.4,6).
- A Ressurreição dos ímpios (corpos especiais - subtendido) – “E
os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida; e os que
fizeram o mal para a ressurreição da condenação” Jo 5.29 (Veja
ainda Dn 12.2; At 24.15; Ap 20.5).
- O tempo da Ressurreição - As duas (salvos e perdidos) ao
mesmo tempo – na visão Amilenista; Separada uma da outra por
1.000 anos – na visão Pré-Milenista.
- O propósito da Ressurreição – Deus fez o homem composto de
uma parte material, o corpo, e de uma parte espiritual, a alma
chamada também de espirito. “E formou o Senhor Deus o homem
do pó da terra, e soprou em seus narizes o folego da vida; e o
homem foi feito alma vivente” Gn 2.7. O homem integral (corpo +
alma) é responsável pelos atos morais praticados enquanto de sua
existência na face da terra. Assim sendo, a ressurreição tem o
propósito de fazer com que o homem integral receba as benesses
proporcionadas pelo Evangelho de Cristo ou o peso do juízo divino
se não for convertido a Cristo.

Eudes Lopes Cavalcanti

ESCALA DE OBREIROS (MARÇO)

PÚLPITO IGREJA SEDE
17–Pr. Walter;
24–Pr. Waldemar; 31–Pr. Eudes
CULTO DEVOCIONAL
17 – Raquel;
24 – Isabel; 31 - Laércia
MOCIDADE (SÁB)
CULTO DA HORA NONA (QUA)
20–Asp .Dc. Sérgio Sebastião;
27 – Dc. Marconi
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA)
20 – Sérgio Sebastião; 27 – Bosco
CONG. ROTA DO SOL (DOM)
17 – Pb. Silas;
24 – Dc. Bonifácio; 31 – Pr. Jedaías
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM)
17 – Pb. Emanuel;
24 – Pb. Saul; 31 – Pb. Silas
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM)
17 – Altino;
24 – Pb. Carlos; 31 - Pb. Emanuel
CONG. MANAÍRA – 10,17,24,31
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA
19,26 - Pr. Eudes
ESCALA DLOV (SEDE)
17 – Getsêmani/Bandinha
24 – Getsêmani/Ebenézer/Ágape
31 – Bandinha/Solos
ESCALA DE DIÁCONOS
Hoje à noite - Marconi/Sérgio Sebastião
Terça-feira (manhã) - Fabiano

Servi ao Senhor com alegria.
VISITANTE SEJA BEM-VINDO!

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 (MAR/ABR)
17 – Dia do DERP; 17 – Culto Missionário; 23 –
Intercambio DHEC; 30 – Chá de Bebê Laélia.
05,06/04 – Aniversário Cong. Ernani Sátiro; 06
– Avanço Missionário Ernani Sátiro; 06 –
Palestra Casais; 13 – Casamento filho de
Joseane; 19 – Manhã de Jejum e Oração; 21 –
Aniversário
Conjunto
Ebenézer;
27
–
Intercâmbio DHEC.
ANIVERSARIANTES DE MARÇO
03-Nathália Késsia, 03-Matheus da Silva, 04Ederaldo José (E. Sátiro), 04-Amanda Saionara,
05-Daniel Rocha (filho/Amanda), 05-João Pedro
(neto Josefa Porfírio), 5-Mª Nasaré de Sousa, 05Clécia Batista (E. Sátiro), 06-Altino Camilo, 07-Isa
Nery, 07-Pb. José Diniz, 08-Luma Gabriele, 08Márcia Firmino, 08-Sérgio Sebastião, 09-Marcelo
de Medeiros, 09-Analice dos Santos, 09-Vanda L.
Cavalcanti (E. Sátiro), 09 Darlene Monteiro, 09Marcos Victor, 10-Normandelha de Souza (R. do
Sol), 10-Pb. Emanuel Felinto, 11-Ailza de
Alcântara, 12-Beatriz Porfírio (neta Josefa
Porfírio), 15-Marluce Gomes, 15-Lígia Keila, 15Sérgio Soares, 19-Tiago Antônio, 20-Aneilde
Silvestre, 20-Liliane Liger, 20-Mª Walkiria, 20-Pb.
Silas Luiz, 20-Dc. Francisco de Assis (J. Américo),
21-Levi Ancelmo, 23-Rosilene da Silva, 27-Elias
Kennedy, 27-Lúcia Diniz, 27-Pedro Henrique
(neto de Célia), 27-Jonatas Lima (filho/Liliane),
28-Sandro Rikelce (E. Sátiro), 29-Renata Araújo e
30-Marina Rocha (filha/Amanda).

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL
WEB TV CONGREGACIONAL JP

LEITURA BÍBLICA – 50
Deus governa o mundo. Deus tem
mais prazer na obediência do que no
sacrifício
Salmo de Asafe
1 - O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde
o nascimento do sol até ao seu ocaso. 2 - Desde Sião, a
perfeição da formosura, resplandeceu Deus. 3 - Virá o nosso
Deus e não se calará; adiante dele um fogo irá consumindo,
e haverá grande tormenta ao redor dele. 4 - Do alto,
chamará os céus e a terra, para julgar o seu povo.
5 - Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo
um concerto com sacrifícios. 6 - E os céus anunciarão a sua
justiça, pois Deus mesmo é o Juiz. (Selá)
7 - Ouve, povo meu, e eu falarei; ó Israel, e eu, Deus, o teu
Deus, protestarei contra ti. 8 - Não te repreenderei pelos teus
sacrifícios, ou holocaustos, de contínuo perante mim.
9 - Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus
currais. 10 - Porque meu é todo animal da selva e as
alimárias sobre milhares de montanhas. 11 - Conheço todas
as aves dos montes; e minhas são todas as feras do campo.
12 - Se eu tivesse fome, não to diria, pois meu é o mundo e a
sua plenitude. 13 - Comerei eu carne de touros? Ou beberei
sangue de bodes? 14 - Oferece a Deus sacrifício de louvor e
paga ao Altíssimo os teus votos. 15 - E invoca-me no dia da
angústia; eu te livrarei, e tu me glorificarás.
16 - Mas ao ímpio diz Deus: Que tens tu que recitar os meus
estatutos e que tomar o meu concerto na tua boca,
17 - pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras
para detrás de ti? 18 - Quando vês o ladrão, consentes com
ele; e tens a tua parte com adúlteros. 19 - Soltas a tua boca
para o mal, e a tua língua compõe o engano. 20 - Assentas-te
a falar contra teu irmão; falas mal contra o filho de tua mãe.
21 - Estas coisas tens feito, e eu me calei; pensavas que era
como tu; mas eu te arguirei, e, em sua ordem, tudo porei
diante dos teus olhos.
22 - Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus; para que
vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre.
23 - Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará; e
àquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a
salvação de Deus.

CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA

Da Instituicão das Igrejas e a Ordem
Apontada nelas por Jesus Cristo
1. Por determinação do Pai, todo poder para a
vocação, instituição, ordem ou governo da
Igreja, está investido de maneira suprema e
soberana no Senhor Jesus Cristo, como Seu
Rei e Cabeça.
2. Na execução desse poder que Lhe foi
assim confiado, o Senhor Jesus chama do
mundo para comunhão consigo, aqueles que
Lhe são dados por Seu Pai, para que possam
andar diante d'Ele em todos os caminhos da
obediência, as quais Ele lhes prescreveu em
Sua Palavra.
3. Aos assim chamados (através do ministério
da Palavra pelo Espírito de Cristo) Ele ordena
que andem juntos em sociedades ou Igrejas
locais para sua mútua edificação e o devido
desempenho do culto público, que lhes é
exigido neste mundo.
4. A cada uma dessas Igrejas assim reunidas,
de acordo com a Sua vontade declarada em
Sua Palavra, Ele deu todo aquele poder e
autoridade, que são de qualquer maneira
necessários para levar adiante a ordem no
culto e na disciplina, que instituiu para que
observem como mandamentos e normas para
o devido e correto emprego e exercício desse
poder.
5. Essas Igrejas locais assim estabelecidas
pela autoridade de Cristo, e dotadas de poder
por Ele para os fins anteriormente expressos,
são, cada uma delas, no que concerne a
esses fins, a sede desse poder que Lhe
agrada comunicar a Seus santos ou súditos
neste mundo, de modo que elas o recebem
diretamente d'Ele.
VISITANTE SEJA BEM-VINDO!

CULTO MISSIONÁRIO: hoje à noite teremos um
culto com enfoque missionário. O hino
introdutório e a pregação enfocará o assunto.
Não se esqueçam de colaborar com a obra
missionária de nossa Igreja.
CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE MEMBROS: a
irmã Aneilde, secretária da Igreja, está
providenciando a confecção de carteira de
membros da Igreja. Os interessados a
procurem informando seus dados pessoais,
inclusive tipo sanguíneo e uma foto 3X4. O
valor de cada carteira é de R$ 3,00.
NASCIMENTO: nasceu na terça-feira passada
Enryco, filho da irmã Darliana e de Sandro.
Parabéns ao casal e aos avós pelo nascimento
do filhinho e neto. Deus abençoe a criança,
que ela cresça com saúde e, principalmente, na
graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus
Cristo.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA E
PUBLICAÇÕES
(DERP):
hoje
estamos
agradecendo
a
Deus
pelo
Dia
do
Departamento de Educação Religiosa e
Publicações, de nossa Denominação. Esse
departamento é responsável pelas publicações
da revista da EBD e do Jornal da ALIANÇA.
Eventualmente
esse
departamento
faz
publicação de livros de interesse da
Denominação. Nós, em nossa Igreja, temos um
departamento com a designação DERE
(Departamento de Educação Religiosa) que
tem a responsabilidade de promover eventos
teológicos que trazem enriquecimento para a
vida da Igreja. Ainda o DERE é responsável
pela escolha das revistas para os diversos
segmentos da EBD, bem como treinamento de
pessoas para a Escola Bíblica Dominical.
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL: lembramos aos
membros e congregados da Igreja que não se
esqueçam de frequentar a Escola Bíblica
Dominical. Temos classes para todos os
segmentos de pessoas (homens, mulheres,
jovens, adolescentes, juniores e crianças). Não
percam essa oportunidade que Deus lhes está
dando de aprender mais de Sua Palavra.

