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          BOLETIM DOMINICAL – 20/01/19 
  

               Focando a Doutrina Cristã 
                         Escatologia 

O Arrebatamento da Igreja 
No Seu programa eterno, Deus já 
determinou que o Senhor Jesus voltasse em 
glória a este mundo. Simultaneamente a 
Segunda Vinda do Senhor, ainda de acordo 
com o programa divino, ocorrerá o 
Arrebatamento da Igreja. As promessas 
acerca do Arrebatamento da Igreja 
encontram-se em João 14.1-3, 1 
Tessalonicenses 4.16-19, e 2 Tessalonicenses 2.1. 
Segundo o texto de 1 Tessalonicenses, 
quando da ocasião da Segunda Vinda do 
Senhor, os crentes falecidos irão ressuscitar 
com corpos glorificados e os crentes que 
estiverem vivos naquela gloriosa ocasião 
serão transformados, ou seja, o corpo mortal 
será revestido de imortalidade, num abrir e 
fechar de olhos, conforme a palavra de Deus 
que se encontra em 1 Coríntios 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.                   Pr. Eudes Lopes Cavalcanti             
     

          
                    
   ESCALA DE OBREIROS (JANEIRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 

20 – Dc Josias; 27 – Pr. Eudes 
CULTO DEVOCIONAL 

20–Dc. Bruno; 27–Pb. Carlos Alberto 
                  MOCIDADE (SÁB) 

26 – Dc. Fabiano 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
23 – Laércia; 30 – Pb. Diniz  

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
30 – Meireles; 23 – Bosco 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
20 – Dc. Bonifácio; 27 – Pb. Silas 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

20 – Esdras; 27 – Altino 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

20 – Altino; 27 – Pb. Carlos Alberto 
CONG. MANAÍRA – 20,27 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
22,29 - Pr. Eudes 

PROGRAMA A VOZ 

CONGREGACIONAL 
26 – Pr. Walter 

ESCALA DLOV (SEDE) 
20 – Ebenézer/Bandinha/Teatro 

27 – Getsêmani/Ebenézer 
ESCALA (CPADFM) solista/ 

instrumentista 

26 – Raquel/Josias 
 

“Servi ao Senhor com alegria”. 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

   CALENDÁRIO DE EVENTOS (JAN/FEV) 
26 – Encontro de Homens 

Congregacionais; 26 – Confraternização 
do Ebenézer. 02/02 – Avanço 

Missionário na Rota do Sol; 10 – Dia do 

Homem Congregacionais; 23 – 
Intercâmbio de UAC´s; 23 – Intercâmbio 

Homens da 1ª Distrital da ALIANÇA. 
          ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 
05-Dc. Nivaldo Batista, 06-Jader Porfírio, 

07-Saullo Rikelce (E. Sátiro), 08-Elda 

Lopes (E. Sátiro), 9-Severina Lima (Esp. 
Pb. Genison), 11-Presb. Aureliano 

Fernandes, 12-Bruna Vanessa, 13-Mª de 

Fátima Brito, 15-Carlos Formiga (Pastor), 
16-Dc. José Marçal Jr., 19-Sara Mizraim, 

23-Thallyta Kelly (filha/Germana), 25-

Alcides Gomes, 25-Risolene Fernandes, 
26-Jaciara Araújo, 27-Valdilene Régis, 

29-Mª Joselene Avelino, 30-Keilla Anny 

(filha /Carmelita). 
 
 

 
 

 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite: Gentil/Euclides;  

Terça-feira: Josias 
 

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 

 

“Prega a palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não, corrige, 

repreende, exorta com toda a 

longanimidade e doutrina” 2 Tm 4.2 

A VOZ CONGREGACIONAL  
RÁDIO CPADFM – 96.1 

SÁBADO – 11h às 11.50h           
www.radiocpadfm.com.br  

3222.4700, 3241.2864 
WhatsApp 98700-7398 

 

http://www.3iec.com.br/
http://www.radiocpadfm.com.br/


 
LEITURA BÍBLICA – Sl 24 

 
O domínio universal de Deus. Quem é 

digno de entrar no seu santuário. Deus 
é o Rei da glória 

 

Salmo de Davi 
1 - Do Senhor é a terra e a sua 

plenitude, o mundo e aqueles que nele 
habitam. 2 - Porque ele a fundou sobre 

os mares e a firmou sobre os rios. 
3 - Quem subirá ao monte do Senhor 

ou quem estará no seu lugar santo? 
4 - Aquele que é limpo de mãos e puro 

de coração, que não entrega a sua 

alma à vaidade, nem jura 
enganosamente. 5 - Este receberá a 

bênção do Senhor e a justiça do Deus 
da sua salvação. 6 - Esta é a geração 

daqueles que buscam, daqueles que 
buscam a tua face, ó Deus de Jacó. 

(Selá) 

7 - Levantai, ó portas, as vossas 
cabeças; levantai-vos, ó entradas 

eternas, e entrará o Rei da Glória. 8 - 
Quem é este Rei da Glória? O Senhor 

forte e poderoso, o Senhor poderoso 
na guerra. 9 - Levantai, ó portas, as 

vossas cabeças; levantai-vos, ó 

entradas eternas, e entrará o Rei da 
Glória. 10 - Quem é este Rei da Glória? 

O Senhor dos Exércitos; ele é o Rei da 
Glória. (Selá) 

 

######## 
AVANÇO MISSIONÁRIO ROTA DO SOL  

02/02/19 

     

   CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA 
                          

          Da comunhão dos santos 
X                         I 

Cremos e confessamos que todos os 

santos, que por Seu Espírito e pela fé se 

acham unidos a Cristo, sua Cabeça, têm 

comunhão em suas graças, sofrimentos, 

morte, ressurreição e glória, embora não 

seja por isso feitos uma só pessoa com 

Ele¹. E, estando unidos uns aos outros em 

amor, desfrutam de comunhão nos 

mesmos dons e graças uns dos outros, e 

estão obrigados ao cumprimento de tais 

deveres, públicos e particulares, que 

contribuem ao seu proveito mútuo, tanto 

do homem interior quanto do exterior².  

1. Jo. 1.16; Rm. 6.5; 8.17; 1Co. 12.12-
14.25-27; Ef. 1.22-23; 2.21-22; 4.15-16; 
Fp.3.10; 1Jo. 1.3. 2. 1Co. 12.25-27; 1Ts. 
5.11,14; Gl. 6.2,10. 
                          II 

Todos os santos são obrigados a 

manterem uma santa sociedade e 

comunhão no culto divino e na realização 

de outros serviços espirituais para sua 

edificação mútua; bem como a assistirem 

uns aos outros com coisas materiais, de 

acordo com suas várias habilidades e 

necessidades³. Esta comunhão, embora se 

deva exercer, mormente dentro dos 

relacionamentos nos quais os santos se 

encontram, seja nas famílias ou nas 

Igrejas, também, segundo a oportunidade 

que Deus oferecer, deve estender-se a 

todos aqueles que, em todo lugar, 

invocam o nome do Senhor Jesus4. 

4. Jo. 17.20,21; 1Co. 1.2;12.25; Gl. 6.1. 
 

 

CURSO TEOLÓGICO: Iremos começar um 
estudo especial neste ano de 2019, no período 
da EBD, que é um Curso Teológico onde 
iremos trabalhar todos os temas da doutrina 
cristã, desde a Bibliologia até a Escatologia. 
Esse curso será ministrado nas duas classes de 
adultos (homens e mulheres) pelos pastores 
Eudes e Walter, respectivamente. O curso 
começará no domingo seguinte após o 
término da última lição da atual revista. 
Aproveitem! 
NOTA DE GRATIDÃO: agradecemos ao 
irmão Djanilson Rocha que colaborou 
conosco na zeladoria da Igreja enquanto a 
sua esposa, a irmã Telma, teve um vinculo 
empregatício com a 3IEC/JPA. Djanilson 
sempre serviu a Igreja com dedicação 
durante um tempo bastante significativo, nas 
eventuais dificuldades de sua esposa. 
Terminado o vinculo empregatício de Telma, 
Djanilson resolveu, por livre e espontânea 
vontade, se afastar da atividade de zeladoria 
devido a cansaço. Deus retribua a Djanilson 
pela sua preciosa colaboração nessa área da 
nossa Igreja.  
ATIVIDADES DE DEPARTAMENTOS: no 
próximo sábado, teremos duas programações 
especiais conforme calendário de eventos da 
Igreja. Uma é a confraternização do 
Conjunto Ebenézer e a outra é um encontro 
de homens de nossa Igreja. Prestigiem! 
PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL: 
informamos mudança na veiculação do 
programa radiofônico A Voz Congregacional. 
Estaremos na CPADFM apenas neste mês. 
Ainda neste mês iremos veicular o programa 
por outro meio de comunicação que é o  
televisado, alcançando as redes sociais 
Facebook, Youtube e Twitter.  
 


