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BOLETIM DOMINICAL – 22/11/15 
  Uma panorâmica sobre 2ª Tessalonicenses     

      

    A primeira carta de Paulo à Igreja de Tessalônica 

causou um impacto na vida daquela comunidade no 

que concerne a revelação que o apóstolo fizera sobre a 

segunda vinda do Senhor e o seu desdobramento no 

arrebatamento da igreja. Tudo indica que muitos 

irmãos com o entendimento de um arrebatamento 

iminente deixaram seus empregos e ficaram 

esperando a vinda do Senhor. Como o Senhor não viera 

logo, esses irmãos começaram a buscar alimento e o 

atendimento de suas necessidades junto aos irmãos, 

causando transtorno na Igreja. “Porquanto ouvimos que 

alguns entre vós andam desordenadamente, não 

trabalhando, antes, fazendo coisas vãs. A esses tais, 

porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor 

Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o 

seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer 

o bem” 2 Ts 3.10-13.  

   A segunda carta foi escrita pouco tempo depois da 

primeira carta, cerca de 51 ou 52 d.C., quando Paulo 

ainda estava trabalhando na cidade de Corinto com 

Silas e Timóteo e tivera conhecimento do problema. 

   Essa carta teve como propósitos animar seus novos 

convertidos que estavam sofrendo perseguição; exortá-

los a dar bom testemunho da fé cristã e trabalhar cada 

um para ter o seu sustento a fim de não servir de peso 

para os outros; e para corrigir certos erros doutrinários 

sobre eventos ligados ao Dia do Senhor. 

   A segunda carta tem as seguintes características 

especiais: 1) a carta contém um dos trechos mais 

completos a respeito da iniquidade e da impostura 

desenfreadas no final dos tempos; 2) O justo juízo de 

Deus vinculado à Segunda Vinda do Senhor é descrito, 

na carta, em termos apocalípticos como no livro de 

Apocalipse; 3) descreve o perfil do Anticristo como em 

nenhum livro da Bíblia Sagrada. 

   Sobre a Segunda Vinda do Senhor, Paulo orienta a  

 

    

Igreja a não se demover facilmente do ensino 

correto sobre o assunto, mesmo que pessoas 

importantes do meio cristão falem sobre a 

iminência do dia do Senhor sem considerar os 

sinais que ele apresenta na carta. 

    Merece destaque nessa carta a questão dos 

sinais que antecederão a Segunda Vinda do Senhor. 

Paulo pelo Espírito Santo revela que a Segunda 

Vinda do Senhor não ocorrerá sem antes ser 

instalada a apostasia e seja manifestado o 

Anticristo. “Ninguém, de maneira alguma, vos 

engane, porque não será assim sem que antes 

venha a apostasia e se manifeste o homem do 

pecado, o filho da perdição” 2 Ts 2.3. Com relação à 

apostasia, podemos correlacionar o assunto com o 

que o Senhor Jesus revelou em seu sermão 

escatológico sobre o aumento da iniquidade e o 

consequente esfriamento da fé (Mt 24.12).  

    Em relação ao Anticristo, ele é a besta que sai do 

mar (nações)  do livro de Apocalipse (Ap 13.1-10). 

Em Apocalipse é dito que o dragão (Satanás) deu o 

seu poder ao Anticristo. “E a besta que vi era 

semelhante ao leopardo, e os seus pés, como os de 

urso, e a sua boca, como a de leão; e o dragão deu-

lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio” Ap 

13.2. Em 2ª Tessalonicenses nos é dito que o 

Anticristo, o iníquo aparecerá com toda a eficácia 

de Satanás. “a esse cuja vinda é segundo a eficácia 

de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios 

de mentira, e com todo engano da injustiça para os 

que perecem,...” 2 Ts 2.9,10.  

     Esse quadro assustador de apostasia e operação 

intensa de Satanás que antecederá a Segunda 

Vinda, terá como consequência uma geração  

maldosa, perversa que viverá no final dos tempos, 

conforme revelado por Paulo em 2 Tm 3.1-9. 

    No cronograma de eventos escatológicos, 

podemos observar que a Segunda Vinda ocorrerá 

após a Grande Tribulação. (Mt 24.29-31) 

    O Anticristo bem como a segunda besta (o Falso 

Profeta) será destruído (aprisionados e lançados 

vivos no lago que arde com fogo e enxofre) por 

Cristo em sua Segunda Vinda, conforme revelado 

na carta em apreço  e no livro de Apocalipse.         

                      Pr. Eudes Lopes Cavalcanti     

     

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
           

          CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 

21,22/11 – Aniversário DLOV/Getsêmani; 28,29/11 – 

Aniversário DMOC; 29/11 – Sopão. 05/12 – Reunião 

lideranças Igreja/Almoço;  11/12 – Culto Gratidão 

Celízia; 12 – Lazer Ebenézer; 12/12 – Confraternização 

Mocidade; 13/12 – Programação Especial DLOV; 

13/12 – Dia da Bíblia; 18/12 – Culto Gratidão Antônia; 

19/12 – Jantar de Confraternização Igreja, Cong. 

Ernani e Rota do Sol; 23 – Jantar Confraternização 

Valentina; 25/12 – Celebração do Natal; 31/12 – Culto 

final ano Igreja e Congregações.  
            ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 

02-Jhulia Belmont; 02-Helena Felinto; 03-Joyce André; 

04-José Trajano; 04-Artemísia Fragoso; 05-Miss. Isabel 

(Valentina); 05-Rebaca Rayana (Valentina); 06- Ana 

Weslia (neta de Fátima Rodrigues); 07-Yuri Costa; 08-

Luana Vitória; 09-Raquel Bezerra; 10-Adeilda Meireles; 

11-Welington Arisson (E. Sátiro); 11-Adielson 

Cavalcanti (R. do Sol); 11-Eudes Júnior; 13-Kaio Ribeiro 

(E. Sátiro); 14-Renata Cristina (Valentina); 14-Diác. 

João Bosco; 15-Mª José Alves; 15-Mª José Felipe (R. do 

Sol); 15- Manoel dos Santos (R. do Sol); 15-Antônia 

Gabriel (E. Sátiro); 15-Manuela Gomes (E. Sátiro); 17-

Fábio Batista; 18-Adriana de Oliveira (Valentina); 18-

Joanne Daienne; 18-Walquiria de Oliveira (Valentina); 

18-Francisco Pereira (E. Sátiro); 19- Cleytiane Martins 

(E. Sátiro); 20-Geysa Carla; 22- Lindalva Serafim; 22-

Ediene Thalita (Valentina); 23-Marivalda Souza; 23-José 

Francisco (Valentina); 23-Josenildo da Silva (Naldinho); 

24-Ana Karoline (Valentina); 24-Cristina Rodrigues; 25-

Jefte Jonny (E. Sátiro); 26-Daniela Marinho (R. do Sol); 

26-Joquebede Porfírio; 28-Jairo da Costa (J. Américo); 

30-José Monsão (Valentina); 30-Marcela Santiago (E. 

Sátiro) e 30-Ruanna A. Cavalcanti. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 
Ter – 19.30h  Culto Oração/Estudo Bíblico  

Qua - 15h às 17h  Círculo de Oração 
Sex – 19.30h Culto nas Residências 

Sab – 19.30h Culto dos Jovens  

 

“Porque já o mistério da injustiça opera; somente há 
um que, agora, resiste até que do meio seja tirado; e, 

então, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará 
pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor 

da sua vinda” 2 Ts 2.7,8. 



 

 

     
            

         ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

22 – Pr. Robert; 29 -  Dc. Josias Junior 
CULTO DEVOCIONAL 

22 – André Fragoso; 29 – Leandro (Léo) 
MOCIDADE (SÁB) 

 28 - Dc. Josias 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

25 – Pr. Jedaías  
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Meireles (25)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

22 – Pb. Enoaldo; 29 -  Pr. Walter 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

22 – Dc. Marcone; 29 -  Pr. Jedaías 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
22 – Pr. Walter; 29 -  Dc. Josias  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

22 – Pr. Samuel;  29 -  Pb. Emanuel  
       ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

 24 – Iza Maria  
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

Davi Silva (24) 
ESCALA CASA DE ACOLHIDA 

28/11 – Dc. Josias  
  

 
 

ESCALA DE DIACONOS 
Hoje: Euclides/Marconi; Ter – Marçal  

 

####### 

D`Li Cakes (bolos, doces e salgadinhos em 
geral) – Organização Ligia Keila – Fone 

988290422 
 

 
 

LEITURA BÍBLICA 

Salmo 92  
O salmista louva a Deus por amor da sua 

obra, justiça e graça 
 1- Bom é louvar ao Senhor e cantar 

louvores ao teu nome, ó Altíssimo, 2 - 
para de manhã anunciar a tua 

benignidade e, todas as noites, a tua 
fidelidade, 3 - sobre um instrumento de 
dez cordas e sobre o saltério; sobre a 

harpa com som solene. 4 - Pois tu, 
Senhor, me alegraste com os teus feitos; 

exultarei nas obras das tuas mãos. 5 - 
Quão grandes são, Senhor, as tuas obras! 
Mui profundos são os teus pensamentos! 
6 - O homem brutal nada sabe, e o louco 
não entende isto. 7 - Brotam os ímpios 
como a erva, e florescem todos os que 
praticam a iniquidade, mas para serem 

destruídos para sempre. 8 - Mas tu, 
Senhor, és o Altíssimo para sempre. 9 - 

Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis 
que os teus inimigos perecerão; serão 

dispersos todos os que praticam a 
iniquidade. 

10 - Mas tu exaltarás o meu poder, como o 
do unicórnio: serei ungido com óleo 

fresco. 11 - Os meus olhos verão 
cumprido o meu desejo sobre os meus 

inimigos, e os meus ouvidos dele se 
certificarão quanto aos malfeitores que 

se levantam contra mim. 
12 - O justo florescerá como a palmeira; 

crescerá como o cedro no Líbano. 13 - Os 
que estão plantados na Casa do Senhor 

florescerão nos átrios do nosso Deus. 14 - 
Na velhice ainda darão frutos; serão 

viçosos e florescentes, 15 - para 
anunciarem que o Senhor é reto; ele é a 

minha rocha, e nele não há injustiça. 
 

ANIVERSÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE LOUVOR 

(DLOV) e do CONJUNTO GETSÊMANI (21,22/11): as 

festividades de aniversários do DLOV e do Conjunto 

Getsêmani começaram ontem com um culto 

oferecido a Deus onde pregou a Palavra do Senhor o 

Pastor Hamilton Medeiros. Hoje à noite teremos o 

culto de encerramento desses aniversários quando 

estará pregando a Palavra de Deus o Pastor Robert 

Corte. Parabenizamos a essas duas entidades e 

desejamos a continuidade das bênçãos dos Céus 

sobre elas. 

SORTEIO TV LED: logo após o culto da noite o  

Departamento de Louvor (DLOV) estará sorteando 

uma TV SAMSUNG Full HD, 32 polegadas. Ainda há 

tempo para você participar do sorteio. Procure os 

irmãos que tem carnês para vender. O valor de cada 

cartela é de R$ 5,00. Participem! 

ANIVERSÁRIO DA MOCIDADE (28, 29/11): os jovens 

da Igreja irão celebrar ao Senhor pelo aniversário do 

Departamento de Mocidade nos próximos 28 e 

29/11.  O tema escolhido pelos jovens é: O Perigo 

da Frieza Espiritual, baseado no livro de Malaquias. 

Os pregadores das festividades serão o Pastor 

Eduardo (Sábado) e o Dc. Josias Junior (domingo).  

BENEFICENCIA: pedimos aos irmãos que não se 

esqueçam de colaborar com o ministério da 

beneficência de nossa Igreja. Lembramos que 

estamos confeccionando trinta cestas básicas com 

gêneros alimentícios de primeiras necessidades, 

além de outras necessidades que surgem. O repasse 

da Igreja (2% do caixa sede) não está dando para 

cobrir com as despesas do Departamento de 

Beneficência. Participem dessa obra. 

CONFECÇÕES DE DIRETORIAS PARA 2016 

(CALENDÁRIO DE REUNIÕES) 

Dia 26/11 – Departamento de Auxiliadoras 

Dia 05/12 – Departamento de Louvor 

Dia 10/12 – Departamento de Homens 

Dia 12/12 – Departamento de Jovens 

Dia 17/12 – Departamento Infantil 

CONFECÇÃO CALENDÁRIO DE EVENTOS 2016 

DIA 18/12 

ASSEMBLEIA DA IGREJA 

20/12 

BATISMOS e POSSE DE DIRETORIAS 

27/12 

POSSES DIRETORIAS 

27/12 
 

 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  2 Tm 4.2 

   A VOZ CONGREGACIONAL  

RÁDIO CPAD FM – 96.1 

SÁBADO – 12h às 12.50h           

www.radiocpadfm.com.br 

3222.4700; 3241.2864 
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