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          BOLETIM DOMINICAL – 27/01/19 
  

               Focando a Doutrina Cristã 
                         Escatologia 

               O Arrebatamento da Igreja (II) 
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 Jo 14.3; 2 Ts 2.1). 
Na Escatologia discute-se a questão do arrebatamento da 
Igreja à luz do período tribulacional. As teorias existentes 
são essas: 1) Pré-Tibulacionismo – Essa linha de 
pensamento ensina que a Igreja será arrebatada antes do 
período tribulacional; 2) Meso (Mid) -Tribulacionismo – 
ensina que a Igreja será arrebatada no meio da grande 
tribulação; 3) Pós-Tribulacionismo – ensina que a Igreja 
será arrebatada depois da grande tribulação; 4) 
arrebatamento parcial – os crentes preparados serão 
arrebatados quando Cristo vier, e os outros serão levados 

para o Céu à medida em que estiverem preparados. 

                                   Pr. Eudes Lopes Cavalcanti             
     

          
                    
      ESCALA DE OBREIROS (FEVEREIRO) 

 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
03 – Pr. Eudes; 10 – Ev. Nilson;  

17 – Esdras; 24 - Altino 
CULTO DEVOCIONAL 

03 – Jaciara; 10 – Fabinho;  
17 – Laércia; 24 - Raquel 

                  MOCIDADE (SÁB) 
13 – Pb. Silas; 27 – Dc. Fabiano 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
06 – Laércia; 13 – Dc. Euclides;  

20 – Sérgio Sebastião; 27 – Pb. Diniz  
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

06,20 – Bosco; 13,27 – Sérgio Sebastião 
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
03 – Pr. Jedaías; 10 – Pb. Silas;  

17 – Pb. Emanuel; 24 – Dc. Bonifácio 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

03 – Pr. Waldemar; 10 – Pb. Saul;  
17 – Altino; 24 – Esdras 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
03 – Asp. Pb. Francisco; 10 – Pr. Walter;  

17 – Pb. Carlos Alberto; 24 – Pr. Waldemar 
CONG. MANAÍRA – 03,10,17,24 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

05,12,19,26 - Pr. Eudes 
 

ESCALA DLOV (SEDE) 
03 – Getsêmani/Coral 

10 – Getsêmani/Ebenézer 
17 – Getsêmani/Bandinha 
24 – Getsêmani/Ebenézer 

 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite: Makobi/Sérgio Sebastião;  
Terça-feira: Fabiano 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

    CALENDÁRIO DE EVENTOS (FEV/MAR) 
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. 02 a 
06/03 – Retiro Espiritual; 10 – Dia 
Internacional da Mulher; 10 – Conferencia 
Missionária DINF; 12-15 – Concilio Nacional 
da ALIANÇA; 16 – Avanço Missionário 
Geisel; 17 – Dia do DERP; 17 – Culto 
Missionário; 23 – Intercambio DHEC; 29 – 
Avanço Missionário Ernani Sátiro; 29,30 – 
Aniversário Cong. Ernani Sátiro. 
          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). 
 
 
 

 
 

 

 
 

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 27 

        Confiança em Deus e anelo pela sua presença 

                            Salmo de Davi 

1 - O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem 

temerei? O Senhor é a força da minha vida; de quem me 

recearei? 2 - Quando os malvados, meus adversários e 

meus inimigos, investiram contra mim, para comerem 

as minhas carnes, tropeçaram e caíram. 3 - Ainda que 

um exército me cercasse, o meu coração não temeria; 

ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele 

confiaria. 

4 - Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que possa 

morar na Casa do Senhor todos os dias da minha vida, 

para contemplar a formosura do Senhor e aprender no 

seu templo. 

5 - Porque no dia da adversidade me esconderá no seu 

pavilhão; no oculto do seu tabernáculo me esconderá; 

pôr-me-á sobre uma rocha. 6 - Também a minha cabeça 

será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao 

redor de mim; pelo que oferecerei sacrifício de júbilo 

no seu tabernáculo; cantarei, sim, cantarei louvores ao 

Senhor. 

7 - Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo; tem 

também piedade de mim e responde-me. 8Quando tu 

disseste: Buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: 

O teu rosto, Senhor, buscarei. 9 - Não escondas de mim 

a tua face e não rejeites ao teu servo com ira; tu foste a 

minha ajuda; não me deixes, nem me desampares, ó 

Deus da minha salvação. 10 - Porque, quando meu pai e 

minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. 

11 - Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela 

vereda direita, por causa dos que me andam espiando. 

12 - Não me entregues à vontade dos meus adversários, 

pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os 

que respiram crueldade. 

13 - Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os 

bens do Senhor na terra dos viventes. 14Espera no 

Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; 

espera, pois, no Senhor. 

     

   CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA 
 

Dos sacramentos 
X                                     I 
Cremos e confessamos que os sacramentos são 
santos sinais e selos do pacto da graça, 
imediatamente instituídos por Cristo¹ para 
representá-Lo e a Seus benefícios, e para confirmar 
nosso interesse nEle e solenemente comprometer-
nos no serviço de Deus em Cristo, de acordo com a 
Sua Palavra². 1. Mt. 28.19; At. 2.41; Lc. 22.19-20; 
1Co.11.23-25. 2. 1Co. 10.21-22. 
                                      II 
Há em cada sacramento uma relação espiritual, ou 
união sacramental, entre o sinal e a coisa 
significada; daí o fato de que os nomes e efeitos de 
um são atribuídos ao outro³. 
3. Lc. 22.19-20; 1Co. 11.23-25. 
                                     III 
A graça que é representada nos sacramentos ou 
por eles, corretamente usados, não é conferida por 
qualquer poder neles existente; nem a eficácia de 
um sacramento depende da piedade ou da intenção 
daquele que o administra4, mas sim da operação do 
Espírito Santo e da palavra da instituição, a qual 
contém, juntamente com o preceito que autoriza o 
uso dele, uma promessa de benefícios aos que 
dignamente o recebem5.  
4. 1Pe. 3.21. 5. 1Co. 11.23-26 
                                     IV 
Só há dois sacramentos ordenados por Cristo, 
nosso Senhor, no Evangelho, os quais são: o 
Batismo e a Ceia do Senhor6. Estas santas 6 
ordenanças devem ser ministradas somente por 
aqueles que, para isso, estejam qualificados, e que 
sejam chamados por um comissionamento de 
Cristo7. 6. Mt. 26.26-28;28.19; Mc. 14.22-24; 16.15; 
Lc. 22.19-20. 7. At. 20.28; Fp. 1.1; Tt. 1.5; 1Pe. 5.1-4. 
 

 

AVANÇO MISSIONÁRIO ROTA SOL (02/02): 
no próximo sábado a Secretaria de Missões de 
nossa Igreja e a Congregação da Rota do Sol 
estarão realizando um avanço missionário 
naquele bairro de nossa Capital. Esse Avanço 
Missionário será à tarde com desdobramento 
num culto à noite. Maiores informações serão 
dadas hoje à noite. 
CONFRATERNIZAÇÃO CONJ. EBENÉZER: 
ontem à noite, as irmãs do Conjunto 
Ebenézer tiveram um momento de 
congraçamento. O Pastor da Igreja trouxe 
uma reflexão bíblica naquele momento de 
ações de graças a Deus. 
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. 
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, Instagram e Twitter.  
LEMBRANDO: 1) a necessidade da 
frequência aos cultos de oração e estudo 
bíblico terça-feira à noite; 2) a necessidade 
da frequência à Escola Bíblica Dominical; 3) a 
necessidade de sermos fieis também na 
contribuição financeira para a manutenção 
da 3IEC/JPA. 
 


