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O Estado Intermediário 
       Como foi dito no primeiro artigo publicado 
recentemente num dos boletins de nossa Igreja sobre 
Escatologia, a mesma se divide em Escatologia Individual 
e Escatologia Geral. A Escatologia Individual por sua vez 
se subdivide em três temas, a saber: a morte, a 
imortalidade da alma e o estado intermediário, sendo 
esse último objeto deste artigo, devidos os outros dois já 
terem sido publicado em boletins anteriores. 
    Tratando-se do Estado Intermediário é bom que  
entendamos que há uma escassez de material bíblico 
sobre o assunto, por isso surgiram diversos 
ensinamentos errôneos sobre o mesmo, tais como o 
purgatório, a doutrina do aniquilamento, o sono da alma, 
imortalidade condicional, etc, mas a escassez de material 
bíblico não quer dizer que a doutrina não possa ser 
definida, pois existem textos bíblicos que a consolidam, 
principalmente quando os mesmos são analisados à luz 
da doutrina geral encontrada na santa Palavra de Deus. 
    Conceituamos Estado Intermediário como aquele 
estado em que as almas que partiram para eternidade 
subsistem, num período de tempo que não se pode 
precisar, entre a morte do indivíduo e a ressurreição do 
seu corpo. Dissemos que não se pode especificar o 
período de tempo porque o mesmo está condicionado à 
Segunda Vinda do Senhor que, segundo as Escrituras, 
ocorrerá numa data que não foi revelada.  
    Vimos no artigo sobre a imortalidade da alma que a 
mesma tem existência eterna, não se extingue quando o 
indivíduo morre fisicamente. Esse elemento imortal (a 
alma) quando se separa do corpo projeta-se na 

eternidade, para um dos dois lugares preparados por 
Deus: Céu para a alma redimida pelos méritos de 
Cristo e inferno (Hades) para a alma não redimida.  
     Nesse período chamado Estado Intermediário as 
almas que partiram para a eternidade, por ocasião da 
morte física do ser humano, estão subsistindo de forma 
consciente, com todas as suas faculdades (inteligência, 
vontade e emoções) ativas. Isso pode ser visto com 
facilidade na parábola do Rico e Lázaro (Lc 16.19-31)  
bem como na abertura do quinto selo do livro de 
Apocalipse (Ap 6.9-11). Observem que no texto de 
Lucas nos é dito que Lázaro no seio de Abraão (Abraão 
nesse texto representa Deus) estava sendo consolado 
enquanto o rico estava sendo atormentado. Observem 
ainda que Deus disse, respondendo a um pedido do 
rico, que os lugares onde estavam Lázaro e ele eram 
incomunicáveis e intransponíveis. “E, além disso, está 
posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que 
os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, 
nem tampouco os de lá, passar para cá” Lc 16.26. 
     O apóstolo Paulo nos revelou a sua expectativa de 
que depois da morte, mesmo desencarnado, 
continuaria existindo na presença do Senhor, e ali 
gozaria das beatitudes celestiais. “Ora, de um e outro 
lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e 
estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor” 
Fp 1.23. (Veja ainda 2 Co 5.8; Fp 1.21).   
      As almas que partiram para a eternidade 
permanecerão nesse estado intermediário até o grande 
dia da Segunda Vinda do Senhor, dia esse em que 
todas as almas que lá se encontram sairão de seus 
respectivos lugares onde estavam e retornarão, numa 
fração de segundo, a terra para reassumir o corpo com 
o qual viveu neste mundo, agora ressuscitado. Os 
salvos receberão corpos glorificados e serão 
arrebatados pelo Senhor, e os perdidos corpos 
especiais para se apresentar a Deus no grande dia do 
Julgamento Final, onde cada um será julgado e depois 
destinado para o seu lugar definitivo, o lago que arde 
com fogo e enxofre. 

                                   Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 DINÂMICA DA IGREJA 
Domingo: 09h – Escola Dominical/10h30m – Culto 
Devocional/18h – Culto Vespertino  (1º domingo  – Ceia do 
Senhor); Terça–Feira: 19h30m – Culto de Oração; Quarta–
Feira: 15h – Culto da Hora Nona/19h30m – Ensaio do Conj. 
Ebenézer; Quinta-Feira: 19h30m – Culto de Estudo 
Bíblico/20h15m – Assembleia da Igreja (3ª quinta-feira de dois 
em dois meses); Sexta-Feira: 19h30m – Culto nos Lares 
(uma vez por mês)/19h30m – Culto de Evangelização 
(quinzenal); Sábado: 19h30m  – Ensaio do Conjunto Coral; 
19h30m – Culto dos Jovens   (Culto Matutino: Seg a Sex – 
07h30m às 08h30m) (1ª Semana do mês – Culto de oração de 
segunda a sexta) 

CALENDÁRIO DE EVENTOS Setembro/Outubro 
01/09 – Avanço Missionário José Américo; 01,02/09 – 
Aniversário Congregação José Américo; 02/09 – Dia do 
Seminarista; 07,08/09 -  Congresso Deptº Homens 
(Alhandra/PB); 07,08,09/09 – Acampamento dos Jovens da 
Igreja; 13 a 16/09 – Aniversário da Igreja; 27/09 – Dia do 
Ancião; 29,30/09 – Aniversário Deptº de Homens da Igreja; 
06/10 – Treinamento Missionário; 06 – Sabadão com 
Cristo; 07/10 – Dia do Pastor Congregacional (02/10); 
12/10 – Manhã de Jejum e Oração; 12/10 – Dia das 
Crianças; 12,13,14/10 – Congresso DMEC; 20,21/10 – 
Aniversário DAUC; 28/10 – Dia da Reforma Protestante 
(31/10).   ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO 

 
01-Claudeilsa Silva; 01-Mª Vitória (E. Sátyro); 02-Vanessa 

Brito; 02-Damião Victor (R. do Sol); 03-Gerlane de Melo 

(Rota do Sol); 03-Presb. Evandro José; 03-Fábio e Fabrício 

(filhos de Fabiano); 04-Marivan Vieira (Valentina); 05-

Diác. Euclides Félix; 05-Lidiane Paredes (Valentina); 07-

Isabel Maria; 07-Mª Vicência; 09-Mª dos Santos Diniz; 09-

Samuel Medeiros; 09-Everton da Silva Lima; 10-Naíde Mª 

dos Santos; 11-Cícera Aurélio (E. Sátyro); 13-Bruno 

Augusto (Valentina); 14-Lindemberg Lima; 15-Timóteo 

José (Valentina); 15-Elba Maria; 17-Joelson Martins; 20-

Leandro Lima; 21-Darliana Monteiro; 22-Cleoneide 

Ferreira (E. Sátyro); 22-Joana Wanderlange; 22-Jeisa S. 

Porfirio; 24-Felipe da Silva (Valentina); 25-Luis Cláudio 

(Valentina); 25-Pedro Henrique (R. do Sol); 27-Ruan 

Araújo; 29-Iraci Souza; 29 – Mateus Henrique (Ernani 

Sátiro);30-Evalda Maria; 30-Evanda Amorim (Valentina). 
         

 



 

            

 
ESCALA DE OBREIROS (SETEMBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
02 – Pr. Walter; 09 – Pr. Eudes; 16 – Ev. Sérgio 

Ribeiro; 23 - Pr. Cícero; 30 – Pr. Jedaías  
CULTO DEVOCIONAL (DOM) 
02 – Neuzinha; 09 – Diác. Junior;  

23 - Marlene; 30 – André Augusto  
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

 05 – Marlene; 12 – Iza Maria;  
19 - Miss. Francisca; 26 - Marlene 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Bosco (05,19); Meireles (12,26) 

 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes:  06 – Diác. Valdenor;   

20 – Diác. Bosco; 30 – Diác. Meireles  
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  

CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
01 – Diác. Junior; 08 – Pr. Walter;   

22 - Miss. Maria Eliane; 29 – Presb. Lucine  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

02 – Pr. Cícero; 09 – Pr. Jedaías; 16 – Presb. Enoaldo; 
23 – Presb. Lucine; 30 – Pr. André   

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
02 – Pr. André; 09 – Pr. Cícero; 16 – Presb. Silas;  

23 – Diác. Junior; 30 – B.T. Samuel  
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

02 – Diác. Junior; 09 – Clemilson; 16 – Presb. Saul;  
23 – Sem. Jadson; 30 – Pr. Cícero  

        CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
02 – B.T. Samuel; 09 – Presb. Lucine;  

16 – B.T. Samuel; 23 – Clemilson; 30 – Diác. Junior  

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
05 – Diác. Junior; 12 – Pr. Cícero;  

19 – Presb. Lucine; 26 – B.T. Samuel 
PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL,  RÁDIO 

COMUNITÁRIA CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 
QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 

 
 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite iremos celebrar 

a Ceia do Senhor. Lembramos aos irmãos que a 

Ceia é uma ordenança deixada pelo Senhor Jesus 

para ser celebrada pela Igreja até a sua Segunda 

Vinda. Lembramos ainda que é dever de todo 

crente em Cristo participar da Ceia, desse momento 

de adoração e congraçamento cristão. O Senhor 

ordenou que se fizesse isso em memória dele. 

“Fazei isto em memoria de mim”. Assim sendo, 

subamos com alegria e santo temor à casa do 

Senhor para essa importante celebração. 

SEMANA DE ORAÇÃO (03 a 07/09): de amanhã até 

sexta-feira iremos realizar a nossa abençoada e 

abençoadora semana de oração. Conclamamos a 

todos os membros e congregados a subirem a casa 

do Senhor para buscar a Sua face, pois segundo a 

Bíblia é tempo de buscarmos ao Senhor até que 

venha e chova a justiça sobre nós (Os 10.12). A 

direção dos cultos ficará a cargo dos 

departamentos da igreja, conforme escala a seguir: 

Seg – DMOC; Ter – Pastor da Igreja; Qua – DLOV; 

Qui – DHEC; Sex – DAUC. A preleção de 15 a 20 

minutos ficará sob a responsabilidade dos 

departamentos escalados. 

OFERTA MISSIONÁRIA: iremos recolher a oferta 

missionária da ALIANÇA em quatro cultos nos 

meses de setembro a dezembro como fizemos no 

ano passado. O recolhimento das ofertas será no 

segundo domingo de cada mês e o alvo de cada 

domingo é de R$ 400,00. Lembremo-nos de que 
investir em missões é um privilégio que nos é dado 

por Deus, e é também nossa responsabilidade. 

Assim sendo, contamos com a colaboração 

maciça dos membros e congregados da Igreja 

sede e das suas Congregações no Valentina, Rota 

do Sol, Ernani Sátiro e José Américo, pois  

fazendo isso, Deus se agradará de nós. 

VITÓRIA EM VESTIBULAR: o jovem Ewerton 

Caymmi filho do Pastor Cícero e Ednalva foi 

recentemente aprovado no vestibular da UNIPÊ 

no curso Bacharel em Ciências Contábeis, com 

bolsa completa. Parabéns Caymmi.  

     ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 
Hoje à noite – Marçal/Gilson 

Ter – Valdenor; Qui – Josenilton; Sáb – Berg 
 

 

ACAMPAMENTO DE JOVENS (07,08,09/09): nessa 

data os jovens de nossa Igreja e também alguns da 

Comunidade Evangélica Congregacional Bessamar 

estarão se reunindo em acampamento na granja 

Oásis, no Conde. Nos cultos ministrarão os Pastores 

Joelson Gomes (sexta à noite), Jedaías (sábado à 

noite) e Eudes Lopes (domingo pela manhã). O tema 

escolhido pela direção do DMOC foi “Remando Contra 

a Maré: como manter-se santo em um mundo não 

santificado”, baseado em Sl 119.9. 

ENCONTRO DE HOMENS DA ALIANÇA: os homens de 

nossa Denominação estarão se reunindo em 

Congresso na cidade de Alhandra/PB, nos dias 06 a 

09 deste mês. Contato aqui na Igreja com Lucini.   

ANIVERSÁRIO DA IGREJA: nos dias 13 a 16/09 

(quinta-feira a domingo) iremos celebrar ao Senhor 

pelos quinze anos de organização de nossa Igreja. O 

tema das festividades de aniversário da Igreja será: 

“A Missão da Igreja e sua Implicação na Vida de sua 

Membrezia”. Os preletores serão os obreiros: 13/09 – 

Pr. Joelson Gomes (1ª IEC/JPA); 14/09 – Pr. José 

Antônio (IEC/BEX); 15/09 – Pr. Manoel Antônio 

(IEC/NTL); 16/09 (manhã) – Pr. Josinaldo Félix (1ª 

IEC/JPA) e 16/09 (noite) – Ev. Sérgio Ribeiro (IEC 

Bessa). Esses preletores estarão dissertando sobre as 

quatro áreas do ministério de uma igreja evangélica: 

adoração, edificação, proclamação e beneficência. 

No sábado queremos uma representação das 

Congregações da Igreja (Valentina, Rota do Sol, 

Ernani Sátiro e José Américo). Oremos por essas 

festividades para que sejam muitas as bênçãos de 

Deus na vida da Igreja e principalmente para que o 

nome do Senhor seja glorificado em nosso meio.  

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO JOSÉ AMÉRICO 

(01/09): ontem celebramos ao Senhor por mais um 

aniversário de nossa Congregação no Conjunto José 

Américo. A tarde foi realizado um avanço missionário 

naquele bairro coordenado pelo DMIS e à noite 

realizamos o culto de aniversário na própria 

Congregação. Pregou no culto o Diác. José Cabral; e o 

Conjunto Kadoshi celebrou ao Senhor. Uma boa 

representação da Igreja sede prestigiou o evento. 

 

 
  

 
 

Quem tem ouvidos, ouça o 

que o Espirito diz às igrejas.  

“Prega a Palavra, insta, 

quer seja oportuno, quer  

não...” 2 Tm 4.2 


