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BOLETIM DOMINICAL – 22/12/13 

Creio que Jesus virá segunda vez 
Creio em Deus Pai, Todo-poderoso, Criador do Céu e da 
terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso 
Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo; 
nasceu da virgem Maria; padeceu sob o poder de Pôncio 
Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; ressurgiu dos 
mortos ao terceiro dia; subiu ao Céu; está sentado à direita 
de Deus Pai Todo-poderoso, donde há de vir para julgar os 
vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja 
Universal; na comunhão dos santos; na remissão dos 
pecados; na ressurreição do corpo; na vida eterna. Amém. 
      O Senhor Jesus veio a este mundo pela primeira vez 
para revelar o Pai e para realizar a obra redentora que 
possibilitou ao homem se reconciliar com Deus, 
perdoando-lhe os pecados e salvando a sua alma da 
perdição eterna. Ao longo do seu ministério terreno o 
Senhor Jesus disse que voltaria novamente a este mundo, 
que é a promessa da sua segunda vinda. O credo 
apostólico contempla esse magno assunto, quando diz: “... 
donde há de vir para julgar os vivos e os mortos...”. 
       A segunda vinda do Senhor é um dos eventos mais 
bem documentado de todo o Novo Testamento, pois em 
quase todos os livros dessa parte da Bíblia, a exceção de 
Filemom, 2 e 3 João, encontramos referências diretas ou 
indiretas sobre esse que é o mais importante evento 
esperado pela Igreja – a segunda vinda do Senhor Jesus. 
      Citamos a seguir dois registros dessa promessa feita 
pelo próprio Senhor: “Na casa de meu Pai há muitas 
moradas; Se não fosse assim, eu vo-lo teria dito: vou 
preparar-vos lugar. E, quando eu for, e vos preparar lugar, 

virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que 
onde eu estiver estejais vós também” Jo 14.2,3. “Então 
aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as 
tribos da terra se lamentarão; e verão o filho do homem, 
vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória” 
Mt 24.30. (Veja ainda Mt 24.42,44;etc). 
    No Antigo Testamento há também referências sobre 
    
     

esse evento, principalmente a encontrada no livro de 
Daniel: “Eu estava olhando nas minhas visões da noite, 
e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do 
homem; e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram 
chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra, e o 
reino, para que todos os povos o servissem; o seu 
domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu 
reino o único que não será destruído” Dn 7.13,14. 
      Anjos e apóstolos do Senhor também falaram sobre 
o assunto: “E, estando com os olhos fitos no céu, 
enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois 
varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: 
varões galileus, por que estais olhando para o céu? Esse 
Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há 
de vir assim como para o céu o viste ir” At 1. 10,11. 
“Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor: que nós, 
os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não 

precederemos os que dormem. 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 4.15,16. 
    A Segunda Vinda do Senhor terá as seguintes 
características: 1) Será uma vinda pessoal  (Jo 14.3; At 
1.11); 2) Será uma vinda física (Mt 24.30; Ap 1.7); 3) Será 
uma vinda visível (Mt 24.30; Ap 1.7); Será uma vinda 
gloriosa (Mt 16.27; 24.30; Ap 19.11-14). 
    Quanto aos sinais da segunda vinda encontramos no 
sermão escatológico de Jesus diversos deles (a grande 
tribulação, o aumento da ciência, o aumento da 
iniquidade, o esfriamento espiritual, etc). Em relação à 
apostasia (o abandono da fé cristã professada), Paulo 
nos diz: “Que não vos movais facilmente do vosso 
entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, 
quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como 
se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de 
maneira alguma vos engane; por que não será assim 
sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o 
homem do pecado; o filho da perdição” 2 Ts 2.2,3.  
   Quanto ao dia e a hora da vinda do Senhor, ninguém 
está autorizado a marcar a data, pois Deus não a revelou 
a ninguém (nem a homens, nem a anjos, nem mesmo a 
Jesus como homem), conforme Mt 24.36,42). 
    Regozijemo-nos irmãos com essa esperança e 
sirvamos a Deus com fidelidade, enquanto aguardamos 
a segunda vinda de Jesus.     Pr. Eudes L. Cavalcanti 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             
           CALENDÁRIO DE EVENTOS (DEZ) 

22 – Assembleia Especial (Eleição de Oficiais e Pastor 
Auxiliar); 25 – Celebração do Natal; 26 – Assembleia da 
Igreja; 27 – Culto na casa de Adelson; 28 – Jantar 
Confraternização  Rota do Sol; 29 – Consagração e  Posse 
de Oficiais, Pastor Auxiliar e Diretorias para 2014 (manhã); 
31 – Culto Final de Ano (Igreja/Congregações).   
               ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 

01-Carlos Alberto (Presbítero); 01-Lamarck Ribeiro; 02-
Kézya Lopes; 04-Aninha (Ernani Sátyro); 05-Erika Graziele; 
05-Fábio Lima; 05-Saullo Vinicius (Ernani Sátyro); 07-
Daynne (Valentina); 07-André Augusto; 07-Ana Júlia; 08-Mª 
da Conceição; 08-Mª José Pereira; 10-Neusa de Moura; 
10-Verônica Nunes; 12-Edvando Bonifácio (Diácono Rota 
do Sol); 14-Maria Teodória; 14-Flávio Medeiros (Rota do 
Sol); 15- Mª Eliane; 16-Anália Mendes (Rota do Sol); 19- 
Pedro Jorge; 19-Walterci Ribeiro (Valentina); 19-Luiz 
Santiago (Ernani Sátyro); 24-Joselito (Valentina); 26-Telma 
(Valentina); 27-Claudia de Oliveira; 28-Emanueli Ferreira; 
28-Feliciano Nícolas; 31- Elizabete Maria (Valentina); 31-
Elhioneide (Valentina);31-José Freire (Rota do Sol); 31-
Cintia Alice (Rota do Sol). 
                         PARABENS ANIVERSARIANTES! 
         

       PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

25 – Programação Especial 
 

 
 

ESCALA DIÁCONOS/ASPIRANTES (IGREJA SEDE) 

Hoje–Marçal/Gilson; Ter – Murilo;  
Qui – Valdenor; Sáb – Léo 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO  
 

“... varões galileus, por que estais olhando 
para o céu? Esse Jesus, que dentre vós 
foi recebido em cima no céu, há de vir 
assim como para o céu o viste ir” At 1. 11. 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 
Seg - 15h às 17h  Círculo de Oração 

Ter - 19h30m  Culto de Oração 

Qui - 19h30m  Culto de Estudo Bíblico 

Sab - 19h30m  Culto dos Jovens  

 

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


 

            

   ESCALA DE OBREIROS (DEZ) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

22 – Pr. Walter; 25 – Miss. Liliane;  
29 – Pr. André; 31 – Pr. Eudes        

CULTO DEVOCIONAL 

22 – Asp. Diác. Josias   
MOCIDADE (SÁB) 

CULTO DA HORA NONA (SEG) 

23 – Pr. Eudes; 30 – Miss. Fcª Angelita 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

 Bosco (30); Meireles (23)  
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

(D): 26 – Dc. Valdenor.  (P): Pr. Eudes  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

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

22 – Pr. André; 29 – Dc. Bonifácio    
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (SÁB) 

28 – Pb. Saul 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM); 

22 – Pb. Saul; 29 – Miss. Liliane        
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

22 – Pr. Jedaías; 29 – B.T. Samuel    

LEGENDA: (D) – Dirigente; (P) – Preletor 

 
 
 

BODAS DE GRANITO: o casal Enoque Monteiro e 
Maria José completou, pela graça divina, no dia 
20 passado, quarenta e oito anos de casados. O 
casal tem seis filhos e nove netos. Parabenizamos 
ao ilustre casal por tão significativa data.  
FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO: 
desejamos a toda membrezia da III IEC/JPA um 
feliz Natal junto com os seus familiares. 
Desejamos ainda um próspero ano novo repleto 
das bênçãos dos Céus.   
  

ELEIÇÃO DE OFICIAIS E PASTOR AUXILIAR (I): hoje a 

noite, a partir das 19h45h se instalará a assembleia 

especial para eleição de três presbíteros (Valdenor 

Torres e Emanuel Felinto – templo sede e Severino 

Higino – Congregação do Valentina), de seis diáconos 

(Murilo Pedro, Josias Junior e José Gentil -  templo 

sede, e Timóteo José, Márcio Bezerra e Reginaldo 

Pereira – Congregação do Valentina) e de um Pastor 

Auxiliar (Jedaías Rodrigues). A assembleia será 

instalada em todo o campo da III IEC/JPA (templo 

sede e congregações). O culto no templo sede e nas 

Congregações se encerrará às 19h40m, 

impreterivelmente. Nas Congregações os dirigentes 

das mesmas são os representantes da Igreja e irão 

capitanear o processo no âmbito de sua jurisdição. No 

templo sede, o presbítero Evandro (relator) e os 

diáconos Marçal Junior e Gilson se encarregarão da 

eleição. Os dirigentes das Congregações, assim que 

encerrarem o culto informarão aos irmãos Evandro 

88485787 ou Marçal 88865976 ou Gilson 

87070801a quantidade de membros da Igreja 

presente para a composição do quórum. Logo após a 

votação devem contatar novamente um dos 

responsáveis no templo sede para fornecer os dados 

da votação. Os candidatos serão eleitos se 

alcançarem dois terços dos votos da assembleia. 

ELEIÇÃO DE OFICIAIS E PASTOR AUXILIAR (II): 

informamos à membrezia de nossa Igreja que os 

candidatos identificados no item acima, exceto  

Márcio Bezerra e Emanuel Felinto que já são 

consagrados, foram separados para um período 

probatório, para observação da liderança da Igreja. 

Esses irmãos são pessoas idôneas, do agrado do 

Conselho da Igreja e recomendadas por ele para 

concorrerem a esses ofícios. Pelo que esses irmãos 

têm demonstrado nesse período probatório o 

Conselho da Igreja não tem dúvidas de que serão 

bons oficiais, isto também se aplica ao Pastor Jedaías 

Rodrigues candidato à Pastor Auxiliar. 

CONSAGRAÇÃO DE OFICIAIS E POSSE DE DIRETORIAS: 

no próximo domingo (29/12), no culto da manhã, 

haverá consagração e posse de oficiais e Pastor 

Auxiliar bem como posse das diretorias eleitas para 

2014. Quanto aos irmãos do Valentina, serão 

consagrados e empossados no culto da noite deste 

mesmo dia. Os irmãos Emanuel Felinto, Márcio  

Bezerra e Jedaías Rodrigue, que já são oficiais 

consagrados, serão apenas empossados. 

CELEBRAÇÃO DO NATAL DE JESUS: devido à 

impossibilidade de contarmos com a presença da irmã 

Christiane Monteiro, regente de nosso Coral no dia 24, 

por causa de escala de trabalho (policia civil), estamos 

mudando a data do culto de Natal para o dia 25/12, 

próxima quarta-feira, a partir das 19h30m. Nesse culto 

pregará a Miss. Liliane, e o Coral Filhos do Rei 

apresentará uma cantada alusiva ao evento. 

CULTO NA CASA DE ADELSON: na próxima sexta-feira 

iremos realizar um culto na residência de nosso irmão 

Presbítero Adelson Alexandre. Esse culto terá a 

coordenação da Secretaria de Missões da Igreja (SEMI). 

CULTO DE FINAL DE ANO: no dia 31 deste mês iremos 

realizar o nosso culto de final de ano. Nesse culto 

estaremos celebrando ao Senhor por tudo o que 

aconteceu conosco como igreja e crentes individuais. O 

culto começará às 20h e se encerrará às 22h. 

JANTAR DA IGREJA: o nosso jantar de confraternização 

de final de ano, realizado ontem, foi uma benção em 

todos os sentidos. Tivemos um gostoso momento de 

confraternização na presença do Senhor. Agradecemos 

as irmãs responsáveis pela organização do evento. 

NOTA DE GRATIDÃO (I): agradecemos a todas as 

diretorias dos diversos departamentos da Igreja que 

estão terminando os seus mandatos neste final de ano. 

Todos fizeram o que puderam para a glorificação do 

nome do Senhor e para o desenvolvimento do seu reino 

através do ministério de nossa Igreja. Certamente que a 

todos Deus recompensará. 

NOTA DE GRATIDÃO (II): agradecemos a todos os irmãos 

que contribuíram financeiramente durante o ano que 

está terminando para a manutenção da obra do Senhor 

através do ministério de nossa Igreja. Certamente que a 

benção da prosperidade vinda de Deus os tem 

alcançado e os alcançará mais ainda, pois Deus é fiel 

em cumprir a sua Palavra. “O homem fiel abundará em 

bênçãos...” Pv 28.20. 

ASSEMBLEIA DA IGREJA: na próxima quinta-feira, a 

partir das 20h,  teremos uma assembleia para 

eleição/homologação das diretorias para 2014. 

CLIMATIZAÇÃO DA IGREJA: Engaje-se na nossa 

campanha de climatização. Procure o Presb. Evandro e 

se comprometa com R$ 50,00 durante dez meses. 

Quem quiser participar, mas não tem disponível essa 

quantia, participe como desejar. 

INSTALAÇÃO DE JANELAS: a instalação das janelas de 

vidro blindex no templo sede será realizada no início   do 

próximo ano, se para tanto Deus permitir. 

 

 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”2 Tm 4.2 

   A VOZ CONGREGACIONAL  
RÁDIO CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h                

www.cruzdasarmasfm.com.br 
 

 

http://www.cruzdas/

