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BOLETIM DOMINICAL – 25/11/12 

                         O Estado Eterno 
                                           

    O último tema a ser tratado na Escatologia Geral é 
o Estado Eterno, ou seja, a consumação de todas as 
coisas, quando tudo será definido e continuará 
permanentemente sem alteração. 
   O plano eterno de Deus em relação as suas criaturas 
morais tem início meio e fim. A execução do plano 
começou quando da criação dos seres morais (anjos e 
homens), e continuará até a consumação no futuro, 
numa época já definida pelo Todo-Poderoso.  
   Esse Estado Eterno envolve os seres morais (anjos e 
homens) e, evidentemente, a santíssima Trindade. 
Esse período se instalará logo após o Juízo Final, 
depois que o Senhor julgar os seres humanos e os 
anjos. A Bíblia Sagrada nos fala deste assunto nestes 
termos: “Depois virá o fim, quando tiver entregado o 
reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo 
o império, e toda a potestade e força. Porque convém 
que reine até que haja posto a todos os inimigos 
debaixo de seus pés. Ora o último inimigo que a de 
ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas 
sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que 
todas as coisas lhe estão sujeitas claro está que se 
excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E 
quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então 
também o mesmo Filho se sujeitará aquele que todas 
as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em 
todos” 1 Co 15.24-28.  
    A Bíblia diz também que quando da consumação de 
todas as coisas os crentes com seus corpos 
glorificados estarão para sempre com o Senhor (1 Ts  
     
  

  

4.17), gozando plenamente da beatitude eterna, 
daquelas coisas preparadas por Deus para eles 
antes da fundação do mundo (1 Co 2.9). Diz ainda a 
Bíblia Sagrada que os descrentes padecerão eterna 
perdição, ante a face do Senhor e da glória do seu 
poder (2 Ts 1.9). Dos anjos caídos diz a Bíblia que 
após o julgamento final o Diabo e seus anjos serão 
lançados no inferno quando, junto com os ímpios, e 
serão atormentados para todo o sempre (Ap 20.10).  
     Este mundo, como nós o conhecemos, será 
destruído (purificado) pelo fogo e Deus reorganizará 
todas as coisas criando novos céus e nova terra. 
“Mas o céu e a terra que agora existem pela mesma 
palavra se reservam como tesouro, e se guardam 
para o fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos 
homens ímpios... Mas o dia do Senhor virá como o 
ladrão de noite; no qual os céus passarão com 
grande estrondo, e os elementos, ardendo, se 
desfarão, e a terra e as obras que nela há, se 
queimarão... Mas nós, segundo a sua promessa, 
aguardamos novos céus e nova terra em que habita 
a justiça” 2 Pe 3.7-13.  
     No livro de Apocalipse (21.1-4) nos é revelado 
sobre o assunto o que se segue: “E vi um novo céu, 
e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a 
primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, 
João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de 
Deus descia do céu, adereçada como uma esposa 
ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz 
do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus 
com os homens, pois com eles habitará, e eles serão 
o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será 
o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a 
lágrima; e não haverá mais morte, nem prato, nem 
clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são 
passadas”.  
   Como tudo acontecerá conforme previsto nas 
Sagradas Escrituras devemos, irmãos, alimentar 
essa esperança gloriosa de que vivemos felizes para 
sempre nos Céus com Jesus.  

                                       Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
                                              
 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

         
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CALENDÁRIO DE EVENTOS (Novembro) 
24,25/11 – Aniv. Núcleo Auxiliadoras Valentina; 25/11 – 
Aniversário do Shekinah. 01/12 – Cruzada Evangelística; 
03/12 – Reunião do Conselho Eclesiático;07/12 – Culto Casa 
de Celízia; 08/12 – Confraternização Geral Auxiliadoras 
Congregacionais; 08/12 – Reunião de Lideranças/almoço; 
09/12 – Dia da Bíblia; 14/12 – Confecção calendário de 
eventos 2013; 15/12 – Confraternização dos Jovens; 20/12 – 
Assembleia da Igreja; 22/12 – Jantar de Confraternização da 
Igreja; 23/12 – 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 30-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 – Euclides/Davi 

Ter – Marçal;  Qui – Valdenor; Sáb – Léo  
 

 
 

 

 

Nela estará o trono de Deus e do 
Cordeiro, e os seus servos O servirão. 



 

            

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

02 – Pr. Eudes; 09 – Pr. Walter; 16 – Pr. Cícero; 
23 – Pr. André; 30 – Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 
02 – Neuzinha; 09 – André Augusto;  

16 – Iza Maria; 23 – Evalda; 30 – Bruno 
CULTO DA MOCIDADE 

01 – Presb. Lucini;  
08 – Miss. Aline; 29 – Pr. Jedaías   

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
05 – Marlene; 12 – Carmelita;  

19 – Miss. Francisca; 26 - Iza Maria 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Bosco (05,19); Meireles (12,26) 
 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 

Dirigentes (Diáconos)    
13 –  Bosco; 20 –  Valdenor; 27 - Marçal  

Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

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

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
02 – Diác. Marcone; 09 – Clemilson; 16 – Pr. 

André; 23 – Pr. Cícero; 30 – Presb. Silas 
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

02 – Presb. Saul; 09 – Presb. Lucini; 16 – Pr. 
Walter; 23 – Sem. Jadson; 30 – Pr. Cícero 

CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 
02 – B.T. Samuel; 09 – Pr. Cícero; 16 – 

Clemilson; 23 – Diác. Junior; 30 – B.T. Samuel 
PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 

05 – Presb. Silas; 12 – Sem. Valterci;  
19 – Diác. Junior; 26 – B.T. Samuel 

. 

 
 

CRUZADA EVANGELÍSTICA NO GEISEL (01/12): no 
próximo sábado à tarde e a noite, a nossa Igreja irá 
realizar um trabalho social e evangelístico na Praça do 
Geisel. Além da pregação do Evangelho e da distribuição 
de folhetos iremos instalar tendas com pessoal da saúde 
municipal, bombeiros, Cptrans, prevenção contra drogas, 
etc. Esse trabalho estará sob a coordenação do DMIS. 
Oremos por esse evento para que Deus o abençoe.  
ANIVERSÁRIO NUCLEO AUXILIADORA VALENTINA: 
Desde ontem as irmãs do Valentina estão celebrando ao 
Senhor pela passagem do aniversário do Núcleo de 
Auxiliadoras. Pregou ontem a Missionária Josélia e o 
Conjunto Ebenézer louvor ao Senhor. Neste domingo pela 
manhã pregará a Miss. Luciane à noite a Miss. Liliane. 
ANIVERSÁRIO CONJUNTO SHEKINAH: Hoje à noite 
iremos celebrar ao Senhor pelo aniversário do Conjunto 
Shekinah de nossa Igreja. A direção do Conjunto 
escolheu o tema “Prostrando-se diante do Senhor em 
Adoração e Louvor”, baseado em 2 Cr 20.18. O preletor 
do culto será o Pastor Cícero Manuel. 
ATENÇÃO PAIS DE CRIANÇAS MENORES: informamos 
aos pais que tem crianças menores que o nosso 
Departamento Infantil se responsabilizará pelas mesmas 
apenas quando da instalação das classes da EBD ou do 
cultinho à noite. Antes e depois desses eventos a 
responsabilidade é dos pais dos menores. A fim de evitar 
acidentes ou incidentes desagradáveis pedimos aos pais 
que cuidem dos seus filhos antes e depois das reuniões.  
REVISTA EBD ALIANÇA: no próximo domingo iremos 
começar, nas classes de homens e mulheres, o estudo da 
revista de nossa Denominação que versa sobre missões. 
Os alunos dessas duas classes que ainda não tem a 
revista procurem o Diác. Valdenor Torres.  
ESTUDO DE ESCATOLOGIA: neste domingo o Pastor da 
Igreja irá concluir o estudo sobre Escatologia. O estudo 
dessa parte da Teologia Sistemática englobou a 
Escatologia Individual (A Morte, A Imortalidade da Alma e 
o Estado Intermediário) e a Escatologia Geral (A Grande 
Tribulação, A Segunda Vinda do Senhor, O 
Arrebatamento da Igreja, O Milênio, O Juízo Final e o 
Estado Eterno). O estudo de hoje versará sobre o Estado 
Eterno. Agradecemos a Deus por essa oportunidade que 
Ele deu a Igreja para estudar esse precioso assunto.    

 

REUNIÃO DEPARTAMENTOS/PASTOR DA IGREJA: 
amanhã (26/11): DINF, quarta (28/11): DLOV. Sexta (30/11): 
DEBD. Convidados: atuais diretorias e interessados pelas 
respectivas áreas, e Pastores Walter e Cícero. 
REUNIÃO CONSELHO ECLESIASTICO: o Pastor da Igreja 
convoca os membros do Conselho Eclesiástico para se 
reunir na segunda-feira dia 03/12 a fim de definir as 
diretorias dos Departamentos DLOV, DBEN, DMIS, DPAT, 
DCON, DEBD e DINF, para o próximo ano. Nessa reunião 
também serão apreciadas as diretorias dos Departamentos 
DAUC, DHEC e DMOC cujas propostas são oriundas 
desses segmentos. Será ainda nessa reunião tratada a 
criação do Departamento de Apoio aos Casais (DAPS). 
DEPARTAMENTO INFANTIL (DINF) (I): o DINF irá sortear 
no dia 09/12 uma sanduicheira e um espremedor de frutas 
visando angariar recursos para a EBF em Janeiro de 2013. 
O valor da cartela é R$ 2,00. Pedimos a colaboração da 
Igreja para essa Escola Bíblica de Férias. 
DEPARTAMENTO INFANTIL (II): o DINF está organizando 
um coral infantil para celebrar ao Senhor em nossos cultos. 
Os ensaios estão sendo realizados nas quartas-feiras à 
noite. Os irmãos que tem filhos entre 04 e 12 anos, que 
quiserem participar desse coral, procurem o DINF.  
EMPRÉSTIMOS CADEIRAS/MESAS: a Igreja não faz 
questão de emprestar aos seus membros e congregados  
cadeiras e mesas para seus eventos sociais, mas pedimos 
aos irmãos que não intermedeiem pedidos de outras 
pessoas que não fazem parte da Igreja. Lembramos que os 
bens que porventura forem danificados devem ser 
ressarcidos. Só o Diácono Meireles pode liberar esses bens 
por ser o mesmo o administrador dessa área.   
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. 
PEDIDO ESPECIAL DE ORAÇÃO: o Diácono Francisco 
Martins pede oração pela sua sogra Josefa Catarina da 
Costa que vai ser cirurgiada no próximo dia 29. 
JANTAR DE FINAL DE ANO: estamos nos aproximando do 
Jantar do Final de Ano de nossa Igreja que será realizado 
no sábado dia 22/12. Coordenadora: Isabel Cristina. 
 
 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 
oportuno, quer  não...” 2 Tm 4.2 


