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Escatologia Individual – a morte física 
       O estudo da Teologia Sistemática contempla dez 
temas, a saber: Bibliologia, Teontologia, Antropologia, 
Hamartiologia, Cristologia, Soteriologia, Angelologia, 
Pneumatologia, Eclesiologia e Escatologia.  
      A palavra Escatologia é de origem grega e compõe-se 
de dois vocábulos: escatos (últimas coisas) logia 
(estudo). Assim sendo podemos conceituar de uma 
maneira simplificada Escatologia como o estudo das 
últimas coisas ou a doutrina das últimas coisas. 
     A Escatologia divide-se em duas partes: a Escatologia 
Individual que contempla os temas a Morte, a 
Imortalidade da Alma e o Estado Intermediário, e a 
Escatologia Geral que contempla os temas a Segunda 
Vinda do Senhor, a Grande Tribulação, o Arrebatamento 
da Igreja, o Milênio, a Ressurreição Corporal, o 
Julgamento Final e o Estado Eterno. 
      Tratando-se da morte, a mesma à luz das Escrituras, 
divide-se em três áreas, a saber: morte espiritual 
(separação do homem de Deus), morte física (separação 
da alma, chamada também de espírito, do corpo) e morte 
eterna (eterna separação do homem de Deus). Do ponto 
de vista da Escatologia o interesse do estudo é voltado 
para a morte física e para a morte eterna.  
     No que se refere a morte física, a mais comum do 
ponto de vista humano, ocorre quando a alma se separa 
do corpo e quando isso ocorre o corpo é depositado na 
sepultura para se decompor e a alma se projeta para a 
eternidade. A morte física põe fim a existência do ser 
humano na face da terra. Ela é consequência do pecado 
de nossos primeiros pais Adão e Eva, e alcançou toda a 
      
 

descendência humana. “Pelo que, como por um 
homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a 
morte, assim também a morte passou a todos os 
homens, por isso que todos pecaram” Rm 5.12. 
     No Édem, Deus alertou ao homem que não 
comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e 
do mal, pois se isso acorresse o homem morreria como 
consequência da desobediência, e esse castigo não 
contemplou somente o casal Adão e Eva, mas também 
toda a sua descendência, pois Adão era o 
representante federal de todos os homens diante de 
Deus. “E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: 
De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da 
árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás; 
porque, no dia em que dela comeres, certamente 
morrerás” Gn 2.16,17. Por ocasião da queda do homem 
no Édem, o Senhor Deus lavrou a sentença sobre o 
casal e sobre todos os outros seres humanos. “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. 
    Que a morte física é a separação das duas 
substâncias que fazem parte da natureza constitucional 
do homem (alma ou espirito e corpo) pode-se constatar 
isso pelas Sagradas Escrituras. “E aconteceu que, 
tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: 
Não temas, porque também este filho terás. E 
aconteceu que, saindo-se-lhe a alma (porque 
morreu), chamou o seu nome Benoni;...” Gn 35.17,18. 
“e o pó volte a terra, como o era, e o espírito volte a 
Deus, que o deu” Ec 12.7. “Porque, assim como o 
corpo sem o espírito está morto, assim também a fé 
sem obras é morta” Tg 2.26. “E apedrejaram a Estêvão, 
que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu 
espírito... E, tendo dito isto, adormeceu” At 7.59,60. “E, 
clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas 
mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, 
expirou” Lc 23.46. 
     No próximo domingo, se Deus permitir, daremos 
continuidade ao estudo da Escatologia conforme 

combinado com a Igreja. Pr. Eudes L. 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 Agosto/Setembro 
12/08 – Dia dos Pais; 18/08 – Avanço Evangelístico Rota do Sol; 
18,19/08 – Aniversário da Rota do Sol; 19/08 – Dia do 
Congregacionalismo; 19/08 – Dia da EBD; 19/08 – Aniversário 
Conjunto Coral; 23 à 26/08 – Congresso DAC ALIANÇA 
(Brasília); 25/08 – Aniversário da ALIANÇA; 26/08 – Aniversário 
do Pastorado. 01/09 – Avanço Missionário José Américo; 
01,02/09 – Aniversário Congregação José Américo; 02/09 – Dia 
do Seminarista; 07,08 -  Congresso Deptº Homens 
(Alhandra/PB); 07,08 – Acampamento dos Jovens da Igreja; 13 a 
16/09 – Aniversário da Igreja; 27/09 – Dia do Ancião; 29,30 – 
Aniversário Deptº de Homens da Igreja   
                ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 

 
02-Gilma (Valentina); 03-Virgílio de Araújo (Valentina); 
04-Marlene Soares; 05-Mª Nazaré; 05-Presb. Saul dos 
Santos (E. Sátyro); 06-Luciano Ferreira; 07-Anália 
Mendes (R. do Sol); 07-Ubiranildo Lilo (E. Sátyro); 08-
Mª Alice; 09-Fabiano Nóbrega Jr.; 11-Rosimayry Brito; 
15-Severina Ferreira; 15- Pr. Cícero Manuel; 15-Paula 
Francinete; 16-Murilo Pedro; 18-Vitor (Valentina); 20-
Emira Lúcia (Valentina); 20-Otília de Araújo; 20-Paulina  
Cadó; 21-Beatriz Lima (E. Sátyro); 23-Elias Amorim 
(Valentina); 23-Pr. André Rogério; 24- Pr. Jedaías 
Rodrigues; 25-Franciete Elita (E. Sátyro); 25-Jurilene 
Santiago (E. Sátyro); 27- Ivan Batista; 27-Lohanna Clara 
(filha de Elma); 29-Josenildo Silva; 29-Letícia 
Morais(Valentina); 30-Edinalva Fernandes; 30-Joceliana 
da Silva(Valentina); 31-Mª das Neves; 31-Makoby 

Lopes.   ESCALA DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 
Hoje à noite – Marçal/Euclides 

Ter – Valdenor; Qui – Bosco; Sáb – Makobi 
 

 



 

            

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

12 – Pr. Cícero; 19 – Pr. Eudes; 26 – Pr. Walter   
CULTO DEVOCIONAL 
12 – Evalda Yamaguchi;  

19 – Diác. Junior; 26 – Neuzinha   
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

15 – Miss. Liliane; 22 – Marlene; 29 – Miss. Francisca 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Meireles (15,29) Antônio João (22) 
 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes:  16 – Diác. Antônio João;  
23 – Diác. Davi; 30 – Diác. Josenilton  

Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 
18 – Diác. Junior; 25 – Pr. Walter 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
12 – Pr. André; 19 – Pr. Walter; 26 – Presb. Enoaldo   

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
12 – Diác. Junior; 19 – Pr. Jedaías; 26 – Pr. André   
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

12 – Pr. Jedaías; 19 – Sem. Jadson; 26 – Pr. Cícero   
        CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

12 – Presb. Inaldo;  
19 – Presb. Lucine; 26 – B.T. Samuel   

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
15 – Presb Saul; 22 – Pr. Walter; 29 – Presb. Lucine 

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

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 
ORE POR ELE, E INTERAJA COM O PROGRAMA 

ATRAVÉS DO  FONE: 3242.5190 
@@@@@@ 

DIA DOS PAIS: logo após o culto da noite, as irmãs da 
Igreja oferecerão aos pais  um lanche. 

 
    
 

DIA DOS PAIS 
     Estamos hoje comemorando o Dia dos Pais. Para 
reflexão dos pais que fazem parte do ministério da III 
IEC/JPA escrevemos o texto abaixo: 
       “Faça o que mando, mas não faça o que faço” 
     Essa frase que ouvi quando era meninote demonstra a 
preocupação de um pai que mesmo vivendo uma vida 
desregrada em alguma área não quer que os seus filhos 
sigam o mesmo caminho. É louvável a ideia em si, mas 
vejo problemas nela, senão vejamos: alguém já disse que 
o exemplo fala mais alto do que as palavras e isso é 
verdade; os filhos têm o pai como herói e modelo, e esse 
paradoxo entre dizer e não fazer pode distorcer valores na 
vida dos filhos ao observar o seu pai herói fazendo coisas 
que ele diz que não é para o filho fazer. 
     Na Bíblia Sagrada encontramos uma orientação para 
que os pais sejam coerentes entre o que ensina ao filho e 
que de fato pratica. Primeiro Deus manda que os pais 
obedeçam aos mandamentos divinos e depois ensinem 
aos seus filhos. “E estas palavras que hoje te ordeno 
estarão no teu coração; e as intimarás a teus filhos e 
delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo 
caminho, e deitando-te, e levantando-te” Dt 6.6,7.  
     A paternidade responsável deve ser a marca maior de 
todas aquelas pessoas a quem Deus deu o privilegio de 
serem pais, especialmente daquelas pessoas que 
professam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo.  
     O pai crente entende que os seus filhos são heranças 
do Senhor e que deve criá-los segundo os ensinamentos 
da Bíblia Sagrada. Sabe ainda o pai crente que deve ser 
exemplo para a sua prole. O pai crente sabe que deve 
orar incessantemente pelos seus filhos. Entende também 
o pai crente que deve incentivar e trazer os seus filhos a 
casa do Senhor para juntos, humildemente, adorar a 
Deus. Ainda o pai crente não deve se descuidar da vida 
material dos seus filhos incentivando-os a estudar e a se 
preparar melhor para viver num mundo extremamente 
competitivo como esse que estamos vivendo. O pai crente 
ainda sabe que não deve viver “pegando no pé” dos filhos  
tratando-os com rispidez e grosseria, o que pode fazer 
com que eles percam o ânimo e vivam revoltados. 
       Parabéns pais pelo seu dia! Queira Deus a todos 
abençoar.                    Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

NOTA DE GRATIDÃO: no sábado dia 04/08 foi celebrado 
um culto a Deus pelo pagamento do empréstimo que a 
Igreja fez junto ao Presb. Robério Henriques para comprar o 
terreno onde foi construído o santuário que serve de templo 
para os irmãos daquela Congregação. Além da gratidão ao 
Presb. Robério a III IEC/JPA vem tornar público a sua 
gratidão aos irmãos Presb. Enoaldo José (coordenador do 
projeto de construção), Presb. Lucine Akihiro, Diáconos 
Marcos Soares e José Junior, bem como a outros irmãos 
que colaboraram eficazmente na construção do prédio. 
Essa gratidão é estendida também a nossa Denominação 
pela contribuição financeira que fez, graças à intermediação 
do pastor da Igreja, bem como aos irmãos da própria III 
IEC/JPA que através do seu Departamento de Patrimônio 
contribuíram financeiramente com o projeto de construção. 
Ainda a gratidão é estendida a todos os irmãos da própria 
Congregação que contribuíram financeiramente com essa 
obra. A todos esses amados queira o bondoso Deus 
recompensar. 
PASTOR CANTOR FAUSTO: o pastor Fausto Filho, da 
Igreja Betel Brasileiro no Alto dos Mateus, que é também 
cantor evangélico, estará conosco na próxima terça-feira 
cantando e testemunhando da Palavra de Deus. 
ANIVERSÁRIO DA ROTA DO SOL: nos próximos sábado e 
domingo a Congregação da Rota do Sol estará realizando 
as festividades de mais um ano de organização. No sábado 
haverá um avanço missionário coordenado pelo DMIS e no 
culto da noite pregará o Pastor da Igreja, e no domingo pela 
manhã pregará a Missionária Liliane e a noite o Pastor 
Jedaías Rodrigues. Ainda no sábado um dos conjuntos da 
Igreja se apresentará louvando a Deus. 
ANIVERSÁRIO DO CONJUNTO CORAL: no próximo 
domingo iremos oferecer ao Senhor nosso Deus dois cultos 
em ação de graças, sendo um pela manhã e o outro a noite, 
em comemoração a mais um ano de organização do Coral 
Filhos do Rei, de nossa Igreja. Nesses cultos estarão 
ministrando a Palavra de Deus os Pastores Alcemir Dantas 
e Bartolomeu Lopes, ambos da 1ª IEC/JPA.  
ESCALA DE CONJUNTOS: 12 – Kadoshi e Ebenézer; 

19 – Kyrios e Coral; 26 – Shekinah e Ebenézer 

 
  

 

A Palavra do Senhor 

permanece para sempre 

“Prega a Palavra, insta, 
quer seja oportuno, quer  

não...” 2 Tm 4.2 


