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O Milênio 
     Um outro tema a ser tratado no programa escatológico geral  
de Deus segundo as Escrituras, é o Milênio. Os profetas 
antigos previram um tempo em que Deus iria implantar um 
reino, através de um representante seu onde imperasse a paz, 
a justiça e a prosperidade (Isaías 11; Dn 2.44; 7.13,14,27;...). 
Esse representante seria da casa real de Davi – o Messias. 
“Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre 
diante de ti; teu trono será firme para sempre” 2 Sm 7.16. Esse 
reino iria submeter todos os reinos do mundo, que passariam 
para o seu controle. “Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu, 
levantará um reino que não será jamais destruído; e este reino 
não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes 
reinos, e será estabelecido para sempre” Dn 2.44 (Veja ainda 
Dn 7.13,14, 27).  
    Devido à reiterada ênfase nesse reino nos escritos do Antigo 
Testamento, na época em que Jesus viveu neste mundo havia 
uma expectativa muito grande, por parte dos judeus, inclusive 
de seus discípulos, quanto à sua implantação. “Aqueles, pois, 
que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, 
restaurarás tu neste tempo o reino a Israel?” Atos 1.6.  
      A expressão Milênio foi tirada do texto de Apocalipse 20.1-
4, onde há uma referência a um reino de mil anos, onde são 
mencionados os salvos ou a Igreja e Cristo, o Rei.  
     Os estudiosos bíblicos se dividem quanto à interpretação do 
Milênio, havendo três escolas de interpretação: 1) Existem 
aqueles que interpretam o Milênio como um reino literal, cuja 
capital será Jerusalém e que o rei Jesus governará o mundo 
com a Igreja, como rei de Israel, e que esse reino durará mil 
anos.  Acreditam, eles, que a segunda vinda de Cristo 
inaugurará o Reino Milenial – são os Premilenistas; 2) Outros 
entendem que o Milênio não é necessariamente um período de 
mil anos e sim um período de tempo indeterminado em que as 
instituições sociais do mundo inteiro serão melhoradas,  
 

graças à poderosa ação do Evangelho, trazendo para o 
mundo um período de paz, justiça e prosperidade nunca 
visto, e que a segunda vinda do Senhor dar-se-á logo após 
esse período – são os Posmilenistas; Outros entendem que 
a mensagem do livro de Apocalipse é apresentada de forma 
simbólica, portanto, não se pode entender o Milênio como 
um reino literal e sim de natureza espiritual, símbolo da vida 
perfeita dos crentes nos céus. Esse segmento diz ainda que 
o Milênio é o símbolo do reino de Cristo no coração dos 
crentes, fazendo-os gozar de paz com Deus, alegria e 
felicidade plena – são os Amilenistas.  
      Os Premilenistas ainda se dividem em Premilenismo 
Histórico e Premilenismo Dispensacional, conforme descritos 
a seguir: 1) Premilenismo Histórico - A Segunda Vinda do 
Senhor dará ocasião ao estabelecimento do Reino Milenar. 
O Milênio é considerado um reino político onde Cristo 
governará o mundo durante um período de 1.000 anos. 
Nesse reino a Igreja governará com Cristo e será um período 
de paz, prosperidade e justiça. Os Premilenistas Históricos 
são Postribulacionistas, acreditam que a Igreja passará pela 
Grande Tribulação sendo preservada pelo Senhor nela; 2) 
Premilenismo  Dispensacional - O Milênio é considerado um 
período dispensacional de 1.000 anos literais. A Segunda 
Vinda do Senhor terá duas fases sendo uma secreta para a 
Igreja e a outra visível para estabelecer o Reino Milenial. 
Nesse reino haverá uma distinção entre a Igreja, a nação de 
Israel e o mundo gentílico. O Senhor Jesus governará o 
mundo como rei messiânico prometido a nação de Israel, 
como príncipe da casa real de Davi. 
      Considerando que a mensagem do livro de Apocalipse 
nos é apresentada de forma simbólica, e que a única 
referência a um reino de mil anos se encontra nele, é melhor 
optar pela linha Amilenista por uma questão básica de 
coerência na interpretação desse precioso livro. Com isso 
descartamos a ideia de um milênio literal bem como a ideia 
de um Milênio produzido pela pregação do Evangelho, tendo 
em vista que a Bíblia nos diz que, na medida em que se 
aproxima o fim de todas as coisas, o mundo piorará. Deve-se 
considerar, também, que uma opção literal do Milênio tem 
que se pensar nesse reino também para o estado israelita da 
atualidade, o que é incoerente dentro do esquema geral das 
Escrituras, que contempla os remanescentes judeus com as 
bênçãos celestiais no programa geral da Igreja, que é 
formada de judeus e gentios.  

                                     Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
  

     

 

 

  

 

 
 

 

 

    
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CALENDÁRIO DE EVENTOS (Outubro/Novembro) 
12/10 – Manhã de Jejum e Oração; 12/10 – Dia das 
Crianças; 12,13,14/10 – Congresso DMEC; 13/10 – Culto 
Evangelístico Praça do Geisel; 14/10 – Conferência 
Missionária/Dia Nacional de Missões; 21/10 – Aniversário 
DAUC; 28/10 – Dia da Reforma Protestante (31/10). 02/11 
– Manhã de Intercessão Missionária; 10,11/11 - Aniversário 
DMOC; 15/11 – Manhã de Jejum e Oração; 24/11 – 
Cruzada Evangelística; 25/11 – Aniversário do Shekinah.-  
          ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 

 
02-Pr.Eudes Lopes Cavalcanti; 04-Wirlline da Silva; 
04-Edson Gomes (Tei); 04-Vilma Bandeira (E. Sátyro); 
05-Juliana Rodrigues; 05-Miss. Isabel Mª (Valentina); 
07-Kátia Mª Araújo; 07-Ubiranildo Lilo(E. Sátyro); 09-
Fabiano Nóbrega; 09-Aline Bento; 10-Diác. Marcone 
da Silva (R. do Sol); 10-Daniel Fernandes; 12-Mª Da 
Luz Bezerra; 12-José Gentil; 12-Vamberto Pedro(E. 
Sátyro); 13-Mª de Fátima Rodrigues; 13-Mª de 
Fátima Oliveira(Esposa/Euclides); 14-Avani Dantas; 
18-Kathlyn Keunner; 19-Yan Ferreira(E. Sátyro); 20-
Josias Batista; 21-Rivanda Belmont; 22-Isabel 
Cristina; 22-Roberlândio Rufino(Robson); 23-Edaniele 
Souza(Valentina); 24-Celeida Mª; 25-Verônica Carlos; 
26-Alex Linhares; 27-Clívia Lacerda(Valentina); 29-
Fracineide dos Santos(R. do Sol). 
                                  @@@@@@ 

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL, RÁDIO 
COMUNITÁRIA CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 
                                @@@@@@ 
 

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

Ter – Davi; Qui – Valdenor; Sáb – Léo 
 

 
 

 

 

Profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: 

Ossos secos, ouvi a Palavra do Senhor. 



 

            

 
ESCALA DE OBREIROS (OUTUBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
07 - Pr. Eudes; 14 – Miss. Áustria;  

21 – Miss. Valdilene; 28 – B.T. Samuel  
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

10 – Carmelita; 17 – Marlene;  
24 – Telma; 31 - Marlene 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Bosco (17,31); Meireles (10,24) 

 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes:    

18 – Diác. Meireles; 25 – Diác. Valdenor  
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  

CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
13 – Miss. Maria Eliane;  

20 – B.T. Samuel; 27 – Pr. Walter  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

07 – B.T. Samuel; 14 – Pr. André;  
21 – Pr. Jedaías; 28 – Presb. Enoaldo   

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
07 – Diác. Marconi; 14 – Diác. Junior;  

21 – Pr. Cícero; 28 – Presb. Silas   
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

07 – Sem. Jadson; 14 – Presb. Lucini;  
21 – Presb. Saul; 28 – Pr. Cícero   

        CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
07 – Pr. Cícero; 14 – B.T. Samuel;  
21 – Presb. Inaldo; 28 – Pr. André   

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
03 – Presb. Silas; 10 – Sem. Valterci;  17 – Diác. 

Junior; 24 – Presb. Saul; 31 – B.T. Samuel 

ESCALA DE CONJUNTOS 
07 – Getsêmani, Coral; 14 –Shekinah (M,N), 

Ebenézer (N); 20 – Getsêmani, Ebenézer;  
21 - Kadoshi (M,N), Ebenézer (M,N); 28 - Kyrios 

 

 
 

NASCIMENTO: nasceu na terça-feira passada (02/10) Sarah 
a primeira filha do pastor Walter e de Raquel. 
Parabenizamos ao ilustre casal pelo nascimento de Sarah e 
oremos para que Deus conceda a graça e os recursos 
necessários  a fim de que os pais possam criar a criancinha 
nos caminhos do Senhor. 
DIA DO ANCIÃO: iremos oferecer o culto da noite em ações 
de graças ao Senhor pela passagem do Dia do Ancião 
(27/09). Agradecemos a Deus pela vida dos anciãos de 
nossa Igreja, desses homens e mulheres que tem já 
percorrido uma longa parte da estrada da vida, mas que são 
ainda preciosos aos olhos de Deus e úteis para a Igreja. 
Parabéns irmãos! Deus conceda a todos sem exceção, 
ainda, muitos anos de vida com saúde.  
DIA DO PASTOR CONGREGACIONAL: celebramos ao 
Senhor na terça-feira passada, num culto de ações de graça, 
a passagem do Dia do Pastor Congregacional (02/10). Essa 
data foi separada como memorial da eleição e posse do 
Reverendo Robert Reid Kalley, pioneiro no trabalho 
evangélico em língua portuguesa em nossa Pátria, em 02 de 
outubro de 1863, como Pastor da Igreja Evangélica 
Fluminense a qual fundara no Rio de Janeiro. 
Parabenizamos a todos os pastores de nossa Denominação, 
especialmente aqueles que labutam no ministério da III 
IEC/JPA (Eudes, Walter, Cicero, Jedaías e André). 
OFERTA DE MISSOES: no próximo domingo à noite iremos 
levantar a segunda parte da oferta missionária para a 
ALIANÇA. Lembramos aos irmãos que o nosso alvo é de R$ 
1.600,00 e que desdobramos esse alvo em quatro parcelas 
de R$ 400,00. Pedimos o envolvimento de todos os 
membros e congregados da III IEC/JPA, inclusive das 
Congregações, para o levantamento dessa oferta. 
Lembramos ainda que essa oferta irá ajudar na manutenção 
dos campos missionários que a ALIANÇA tem espalhado no 
Brasil e no exterior. Invistamos no Reino de Deus. 
CULTO PRAÇA GEISEL: no próximo sábado, a partir das 
15h30m, iremos realizar um culto evangelístico na praça do 
Geisel. Solicitamos o engajamento em peso da Igreja, 
fazendo-se presente no culto e também na distribuição de 
literatura evangélica aos transeuntes. 
CONFERENCIA MISSIONÁRIA: no próximo domingo, por 
ocasião do Dia Nacional de Missões de nossa Denominação, 
iremos realizar duas conferências missionárias, sendo uma 
pela manhã e a outra a noite, pregando na da manhã o Diác. 
José Cabral Junior e a noite a Missionária Áustria Alves. 

NOTA DE AGRADECIMENTO: o Pastor Eudes registra neste 
boletim a sua gratidão pela manifestação de carinho da Igreja 
por ocasião do seu aniversário (02/10). Ele foi pego de 
surpresa, pois não estava nada programado no calendário de 
eventos da Igreja nessa direção, mas graciosamente Deus 
moveu o coração da Igreja para essa celebração. No lugar do 
culto de oração tivemos um culto de ações de graças onde se 
apresentaram dois conjuntos da Igreja (Ebenézer e Shekinah) 
e o Conjunto Brilho Celeste da Rota do Sol, e de uma 
representação da Cong. do Ernani Sátiro. Todos os dirigentes 
das Congregações estavam presentes e usaram da palavra 
agradecendo a Deus pela vida do Pastor da Igreja. Quase 
todos os oficiais da Igreja se fizeram presentes no culto. Ainda 
abrilhantaram a reunião os Pastores Cícero Manuel que dirigiu 
o culto, Jedaías e Ednaldo Marques o pregador da noite. 
Quase todos os departamentos da Igreja se apresentaram  
trazendo uma palavra de saudação ao Pastor da Igreja. O 
Pastor Eudes agradece as lembranças dadas pelos irmãos e 
departamentos. O Pastor da Igreja ainda agradece a presença 
de todos os irmãos que vieram para esse culto. Depois do culto 
tivemos um momento gostoso de confraternização. Queira o 
bondoso Deus a todos recompensar. As ausências dos 
pastores Walter e André são justificadas porque quanto ao 
primeiro a sua esposa estava na maternidade ganhando nenê, 
e o outro, trabalhando. Outros oficiais não puderam vir por 
estarem viajando, estudando ou trabalhando e outros não 
foram avisados a tempo.  
ASSEMBLEIA DA IGREJA: na próxima quinta-feira iremos 
realizar a assembleia de membros de nossa Igreja. Pedimos 
aos tesoureiros entregarem os seus relatórios a irmã Lúcia 
Diniz até a próxima terça-feira para serem condensados e 
apresentados à assembleia da Igreja.  
DIA DAS CRIANÇAS (12/10): na próxima sexta-feira haverá 
pela manhã aqui em nossa Igreja uma programação especial 
do DINF para as crianças. Os pais procurem as diretoras do 
Departamento Infantil (Ligia e Ana Cláudia) e faça a inscrição 
de seus filhos. 
MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO (12/10): na sexta-feira dia 
12/10 iremos realizar uma manhã de jejum e oração. Venha 
buscar a presença de Deus conosco. 
ALMOÇO NA IGREJA: na próxima sexta-feira após a manhã 
de jejum e oração teremos um almoço na Igreja. O preço do 
almoço é de R$ 5,00 por pessoa. Aproveite esse dia feriado 
nacional e venha orar conosco e após o culto almoçaremos 
juntos. A irmã Iza Maria coordenará o almoço. 
  

 

 

“Prega a Palavra, insta, 

quer seja oportuno, quer  

não...” 2 Tm 4.2 


