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                    O Julgamento Final 
    Deus ao criar o ser humano o criou a Sua imagem 
e semelhança e o responsabilizou pelos seus atos 
morais. A prova disso é que quando o homem 
desobedeceu a um mandado Seu,Deus o puniu com 
a morte. “No suor do teu rosto, comerás o teu pão, 
até que te tornes a terra; porque dela foste tomado, 
porquanto és pó e em pó te tornarás” Gn 3.19. 

    No seu programa eterno Deus determinou julgar 
todos os seres humanos num dia designado por Ele. 
E esse julgamento terá ocasião quando da segunda 
vinda do Senhor Jesus Cristo. “Conjuro-te, pois, 
diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de 
julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu 

Reino” 2 Tm 4.1. (Veja ainda Sl 96.13; 98.9; At 
17.31; Ap 11.15-19;...). 
   Esse julgamento final está alicerçado em duas 
facetas do caráter de Deus, a sua santidade e a sua 
justiça. Deus é santo, puro e perfeito e não tolera o 
pecado. O pecado do homem fere a Sua santidade e 
O insulta. Considerando a Sua justiça, Deus tem em 
mente que o pecado do homem exige uma 
reparação e que ele deve ser punido por isso, e a 
retribuição é de acordo com as obras de cada um. 
“Ante a face do Senhor, porque vem, porque vem a 
julgar a terra; julgará o mundo com justiça e os povos, 

com a sua verdade” Sl 96.13. 
   Segundo nos revela a santa Palavra de Deus o 
Senhor Jesus Cristo será o grande juiz daquele 
Tribunal. Deus o Pai confiou ao Filho todo o 
julgamento, tanto dos salvos como dos perdidos, 

     
  

bem como dos anjos caídos. “E também o Pai a 

ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo” Jo 
5.22. Isso também é visto em outros textos da 
Palavra de Deus, tais como o de Atos 17.31: 
“porquanto tem determinado um dia em que com 
justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que 
destinou; e disso deu certeza a todos, 

ressuscitando-o dos mortos”. 
   Esse grande Julgamento terá três etapas, sendo  
a primeira a do julgamento dos crentes em Cristo. 
“Porque todos devemos comparecer ante o tribunal 
de Cristo, para que cada um receba segundo o que 

tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal” 2 Co 
5.10. (Veja ainda Rm 14.10; 1 Co 3.11-15; Ap 
22.12). O julgamento dos crentes não é para 
condenação tendo em vista que Jesus pagou na 
cruz o preço da eterna redenção deles. Esse 
julgamento é para o galardoamento dos servos 
fiéis. A segunda etapa do julgamento final refere-
se aqueles que morreram sem serem salvos da 
condenação do pecado. Essas pessoas irão 
ressuscitar dentre os mortos com corpos 
especiais e comparecerão diante de Deus (Cristo) 
para serem julgados pelas suas obras. “... E vi os 
mortos, grandes e pequenos, que estavam diante 
do trono, e abriram-se os livros... E os mortos foram 
julgados pelas coisas que estavam escritas nos 

livros, segundo as suas obras” Ap 20.11-13. A 
terceira etapa do julgamento final refere-se ao 
julgamento dos anjos caidos, inclusive Satanás: 
“Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? 

Quanto mais às coisas pertencentes a esta vida?” 1 
Co 6.3. (Veja ainda Mt 8.29; 2 Pe 2.4; Ap 20.10). 
   Nas duas últimas etapas do Julgamento Final 
(ímpios e anjos caidos) a igreja estará ao lado de 
Cristo participando ativamente dele (1 Co 6.2,3). 
   Como resultado desse julgamento os anjos 
caidos e os impios receberão a sua devida 
condenação.             Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
                                              
 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

         
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CALENDÁRIO DE EVENTOS (Novembro) 
15/11 – Manhã de Jejum e Oração; 17/11 – Aniversário do 
Departamento de Mocidade (DMOC); 18/11 – Aniversário do 
DHEC; 21/11 – Aniversário do Circulo de Oração; 24,25/11 – 
Aniversário Núcleo Auxiliadoras Valentina; 25/11 – Aniversário 
do Shekinah. 01/12 – Cruzada Evangelística; 01/12 – Reunião 
de Lideranças/almoço; 07/12 – Culto Casa de Celízia; 09/12 – 
Dia da Bíblia; 14/12 – Confecção calendário de eventos 2013; 
15/12 – Confraternização dos Jovens; 22/12 – Jantar de 
Confraternização da Igreja; 25/12 – Celebração do Natal; 25 – 
Jantar de Confraternização da Rota do Sol; 31/12 – Culto de 
final de ano (Igreja Sede e Congregações).           
            

             ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 

 
01-Manuel João; 02-Jhulia Belmont; 02-Helena (filha de 
Christyanne); 03-Joyce André; 04-Joana D’arc;  04-José 
Trajano;  04-Artemísia Fragoso; 06-Ana Weslia (neta de 
Fátima Rodrigues); 07-Yuri Costa; 09-Mª José Araújo (esposa 
de Enoque); 09-Raquel Bezerra; 10-Adeilda Meireles; 11-
Adielson Cavalcanti (R. do Sol); 11-Eudes Júnior; 14-Diác. João 
Bosco; 15-Mª José Felipe (R. do Sol); 18-Adriana de Oliveira 
(Valentina); 18-Joanne Daienne; 18-Dayse Evelyn; 19-
Cleytiane Vitória (E. Sátyro); 19-Clemilson Rodrigues 
(Valentina); 20-Geysa Carla; 21-Francisco de Assis (Valentina); 
21-Mª Guedes; 22-Lindalva Serafim; 22-Ediene Talita 
(Valentina); 23-Marivalda Souza; 23-Josenildo da Silva 
(Naldinho); 24-Ana Karoline (Valentina); 24-Cristina 
Rodrigues; 25-Jefte Jonny (E. Sátyro); 25-Claudiane Félix; 26-
Joquebede Porfírio; 28-João Rodrigues; 28-Jairo da Costa (J. 
Américo); 29-Michael Ewerton e 29-Ruanna A. Cavalcanti. 

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

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 
FONE CONTATO: 3242.2131                                    

ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 
Hoje à noite – Josenilton/Davi 

Ter – Valdenor;  Qui – Marçal; Sáb – Léo/Bruno  
 

 
 

 

 

Cristo Jesus, que há de julgar os  
vivos e os mortos, pela sua vinda  

e pelo seu reino 



 

            

 
 

ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 

11 – Pr. Walter; 18 – Pr. Jedaías; 25 – Pr. Cícero 
CULTO DA MOCIDADE 

24 – Diác. Junior 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

14 – Marlene Soares;  
21 – Miss. Liliane; 28 – Iza Maria 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Bosco (21); Meireles (14,30) 

 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes (Diáconos):    

22 –  Euclides; 29 –  Marçal  
Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

11 – Pr. André;  
18 – Pr. Cícero; 25 – Presb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
11 – Pr. Cícero; 18 – Pr. André; 25 – Diác. Junior 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

11 – Pr. Jedaías;  
18 – Sem. Jadson; 25 – Presb. Lucine 

CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
11 – Presb. Lucine;  

18 – B.T. Samuel; 25 – Clemilson 
PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

14 – B.T. Samuel;  
21 – Diác. Junior; 28 – Clemilson 

ESCALA DE CONJUNTOS 
11/11 – Kyrios, Ebenézer; 18/11 – Getsêmani; 

01/12 (Culto na Praça do Geisel) – Getsêmani; 
25/11 – Shekinah, Ebenézer 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 
 

 

 

BATISMOS: foram batizados no domingo passado, na 
Congregação do Ernani Sátiro, os irmãos Braz Marcolino 
dos Santos Junior e Maria de Lourdes Bezerra Porto. Os 
batismos foram realizados pelo Pastor Cícero Manuel 
autorizado pelo Pastor da Igreja. Damos as boas vindas a 
esses amados irmãos a membrezia de nossa Igreja. 
ANIVERSÁRIO DA MOCIDADE: a nossa Mocidade 
estará realizando as festividades de seu aniversário no 
próximo sábado quando ocorrerão dois eventos, sendo 
um na Praça do Geisel à tarde e o outro a noite no 
santuário. À tarde os jovens estarão na Praça do Geisel 
distribuindo folhetos e realizando outras atividades de 
evangelização. No culto da noite pregará a Palavra de 
Deus sobre o tema “Resgatando o prazer de estar na 
presença de Deus”, baseado em Sl 27.8, o Pastor Otacílio 
Pereira, da Igreja do Nazareno.  
ANIVERSÁRIO DOS HOMENS: no próximo domingo os 
homens de nossa Igreja estarão celebrando ao Senhor 
pelo seu aniversário com dois cultos, sendo um pela 
manhã e o outro a noite. Os irmãos escolheram o tema “A 
Perseverança, a marca do verdadeiro cristão”, baseado 
em Mt 24.13. Estarão ministrando a Palavra de Deus os 
irmãos  Bel. Teol. Samuel (manhã) e Pr. Jedaías (noite). 
OFERTA MISSIONÁRIA: hoje à noite iremos levantar a 
terceira parcela da oferta missionária nacional da 
ALIANÇA. Lembramos aos irmãos que o nosso alvo é de 
R$ 1.600,00 e que o desdobramos em quatro parcelas. Já 
levantamos a metade do valor, mas falta a outra metade 
que iremos levantar neste e no próximo mês. Lembramos 
ainda que essa oferta irá ajudar na manutenção dos 
diversos campos missionários que a nossa Denominação 
tem no Brasil e no exterior. 
MUDANÇA DIREÇÃO CONGREGAÇÃO: na reunião do 
Conselho Eclesiástico realizada na segunda-feira dia 
05/11, foi combinada a mudança da direção da 
Congregação do José Américo que ficará sob a 
responsabilidade do Bel. Teol. Samuel. A mudança deu-
se porque o Presb. Carlos Alberto que a dirigia assim 
desejou. Agradecemos ao Presb. Carlos Alberto pelo 
tempo que passou dirigindo aquele trabalho. Deus o 
recompense abundantemente. Ao novo dirigente 
desejamos que Deus lhe dê graça abundante para fazer o 

melhor que puder para a glória de Deus.  

CALENDÁRIO DE EVENTOS SETORIAIS: pedimos aos 
irmãos dirigentes de departamentos e congregações da 
Igreja para irem providenciando a confecção do calendário 
de eventos setoriais de 2013. Os eventos desses 
calendários que tiverem implicação na Igreja como um todo 
serão utilizados na confecção do calendário geral da Igreja 
para 2013, que será feito em dezembro. 
MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: convidamos aos irmãos 
especialmente a liderança da Igreja (pastores, presbíteros, 
diáconos, diretores de departamentos e dirigentes das 
congregações, diretores e vice de conjuntos musicais) para 
participarem, no próximo dia 15/11 (feriado nacional da 
Proclamação da Republica), de uma manhã de jejum e oração. 
Nesse culto iremos nos humilhar diante de Deus e buscar a 
Sua face. A reflexão bíblica de trinta minutos ficará sob a 
responsabilidade do Pastor Walter Moura, que irá ministrar 
sobre o tema “Crescendo onde foi plantado”. O período de 
louvor ficará sob a responsabilidade do Kadoshi. 
ALMOÇO NA IGREJA: logo após a manhã de jejum e oração 
do dia 15/11 teremos um almoço na Igreja. A taxa de 
participação no almoço é de R$ 5,00 por pessoa. A irmã Iza 
Maria é a coordenadora desse almoço.  
ANIVERSÁRIOS DEPARTAMENTOS: Dia 17/11 (tarde e 
noite) – Aniversário do Departamento de Mocidade; Dia 18/11 
(manhã e noite) – Aniversário do Departamento de Homens. 
Dia 21 (tarde e noite) – Aniversário do Circulo de Oração. 
NOTA DE FALECIMENTO: faleceu no dia 08/11 o irmão em 
Cristo Clóvis, irmão de Carmem Franco esposa do Diác. Luiz 
Cláudio que assiste na Congregação do Valentina. O 
sepultamento deu-se aqui em João Pessoa no dia seguinte. 
Registramos neste boletim os sentimentos cristãos dos que 
fazem a III IEC/JPA. 
BATISMOS REALIZADOS NESTE ANO: a III IEC/JPA 
batizou neste ano dezenove novos crentes, sendo oito no 
templo sede, seis na Congregação do Valentina, três na 
Congregação da Rota do Sol e dois na Congregação do 
Ernani Sátiro. Louvamos a Deus por Ele ter se utilizado do 
ministério de nossa Igreja para fazer crescer o seu Reino.  
MOTIVOS DE ORAÇÃO: oremos por missões, pela saúde 
dos enfermos, pela solução dos problemas que alguns 
irmãos estão enfrentando, pelos pastores, pelos oficiais, 
pelas congregações, pelos departamentos, pelas famílias, 
pela Pátria, e pela Igreja do Senhor espalhada no mundo 

todo especialmente pelos que sofrem perseguições. 

“Prega a Palavra, insta, quer 
seja oportuno, quer  não...” 

2 Tm 4.2 


