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          BOLETIM DOMINICAL – 06/01/19 
  

               Focando a Doutrina Cristã 
                         Escatologia 

        A Segunda Vinda de Cristo (III) 
 

 Quanto à data da Segunda Vinda não nos 
foi revelado nem pelo Senhor nem pelos Seus 
apóstolos. O Senhor Jesus disse que daquele 
dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nem 
o próprio Filho como homem sabia (Mt 24.36; 
25.13; ...). É uma data da exclusiva 
competência de Deus. A Igreja não está 
autorizada a marcar a data da Segunda 
Vinda do Senhor. Todos os que se 
aventuraram a datar esse grandioso evento 
ficaram decepcionados, pois entraram numa 
área que não lhes competia e sim a Deus.  
Quando à época da Segunda Vinda, em 
relação ao período tribulacional, existem 
pelos menos três posições escatológicas: 1) O 
Pré-Tribulacionismo que ensina que a 
Segunda Vinda do Senhor, e o consequente 
Arrebatamento da Igreja, ocorrerão antes do 
estabelecimento da Grande Tribulação; 2) O 
Meso-Tribulacionalismo que prega que a 
Segunda Vinda do Senhor e o consequente 
Arrebatamento, ocorrerão no meio do 
período tribulacional; 3) o Pós – 
Tribulacionismo que ensina que a Segunda 
Vinda do Senhor ocorrerá logo após a 
Grande Tribulação. 
Amados irmãos, a segunda vinda do Senhor 
Jesus é certa, preparemo-nos, portanto, para 
esse grande evento a fim de sermos achados 

por Ele em paz e em santidade.  Pr. Eudes              
     

          
                    
        ESCALA DE OBREIROS (JANEIRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
06 – Dc. Fabiano; 13 – Dc Josias;  

20 – Ev. Davi; 27 – Pr. Eudes 
CULTO DEVOCIONAL 

06–Jaciara; 13 – Dc. Francisco;  
20 – Dc. Bruno; 27 – Pb. Carlos Alberto 

                            MOCIDADE (SÁB) 
12 – Dc. Josias; 26 – Dc. Fabiano 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

09 – Dc. Euclides; 16 - Dc. Marconi;  
23 – Laércia; 30 – Pb. Diniz  

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
02,16,30 – Meireles; 09,23 – Bosco 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
06–Pr. Jedaías; 13 – Pb. Emanuel;  
20 – Dc. Bonifácio; 27 – Pb. Silas 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
06–Pr. Waldemar; 13 – Pb. Saul;  

20 – Esdras; 27 – Altino 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

06 - Pr. Walter; 13– Dc. Francisco 
20 – Pr. Waldemar; 27 – Pb. Carlos Alberto 

CONG. MANAÍRA – 06,13,20,27 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

08,15,22,29 - Pr. Eudes 
 PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL 

12 – Liliane;  
19 – Pr. Jedaías; 26 – Pr. Walter 

ESCALA DLOV (SEDE) 
06 – Getsêmani/Bandinha;  

13 – Getsêmani/Ebenézer/Ágape 
20 – Ebenézer/Bandinha/Teatro 

27 – Getsêmani/Ebenézer 
ESCALA (CPADFM) solista/ instrumentista 

12 – Pablo/Davi; 26 – Raquel/Josias 
 
 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       
     CALENDÁRIO DE EVENTOS (JAN/FEV) 
13/01 – Palestra Missionária; 13 – Dia 
Nacional de Intercessão pela ALIANÇA; 19 – 
Colônia de Férias (DINF); 26 – Encontro de 
Homens Congregacionais; 26 – 
Confraternização do Ebenézer. 02/02 – 
Avanço Missionário na Rota do Sol; 10 – Dia 
do Homem Congregacionais; 23 – 
Intercâmbio de UAC´s; 23 – Intercâmbio 
Homens da 1ª Distrital da ALIANÇA. 
          ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 
05-Dc. Nivaldo Batista, 06-Jader Porfírio, 07-
Saullo Rikelce (E. Sátiro), 08-Elda Lopes (E. 
Sátiro), 9-Severina Lima (Esp. Pb. Genison), 
11-Presb. Aureliano Fernandes, 12-Bruna 
Vanessa, 13-Mª de Fátima Brito, 15-Carlos 
Formiga (Pastor), 16-Dc. José Marçal Jr., 19-
Sara Mizraim, 23-Thallyta Kelly 
(filha/Germana), 25-Alcides Gomes, 25-
Risolene Fernandes, 26-Jaciara Araújo, 27-
Valdilene Régis, 29-Mª Joselene Avelino, 30-
Keilla Anny (filha /Carmelita). 
 
 

 
 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite: Makobi/Gentil;  

Terça-feira: Fabiano 
 
 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h - Escola Bíblica Dominical 

Dom - 18h  -   Culto Vespertino 
Ter – 19.30h  -  Culto Oração/Estudo Bíblico  

Qua - 15h às 17h - Círculo de Oração 
Qui – 09.30h – Culto de Oração de Obreiros 

Sex – 19.30h -  Culto nas Residências 
Sab – 19.30h Culto dos Jovens 

 

“Prega a palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não, corrige, 

repreende, exorta com toda a 

longanimidade e doutrina” 2 Tm 4.2 

A VOZ CONGREGACIONAL  
RÁDIO CPADFM – 96.1 

SÁBADO – 11h às 11.50h           
www.radiocpadfm.com.br  

3222.4700, 3241.2864 
WhatsApp 98700-7398 

 

http://www.3iec.com.br/
http://www.radiocpadfm.com.br/


 
LEITURA BÍBLICA – Sl 19 

A palavra de Deus 
1 – Os céus manifestam a glória de Deus e o 
firmamento anuncia a obra das suas mãos.  
2 - Um dia faz declaração a outro dia, e uma 

noite mostra sabedoria a outra noite. 3 - Sem 
linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes  

4 - em toda a extensão da terra, e as suas 
palavras, até ao fim do mundo. 

Neles pôs uma tenda para o sol, 5 - que é qual 
noivo que sai do seu tálamo e se alegra como 

um herói a correr o seu caminho. 6 - A sua 
saída é desde uma extremidade dos céus, e o 

seu curso, até à outra extremidade deles; e 
nada se furta ao seu calor. 

7 - A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma; 
o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria 
aos símplices. 8 - Os preceitos do Senhor são 
retos e alegram o coração; o mandamento do 
Senhor é puro e alumia os olhos. 9 - O temor 
do Senhor é limpo e permanece eternamente; 
os juízos do Senhor são verdadeiros e justos 
juntamente. 10 - Mais desejáveis são do que o 

ouro, sim, do que muito ouro fino; e mais 
doces do que o mel e o licor dos favos. 

11 - Também por eles é admoestado o teu 
servo; e em os guardar há grande recompensa. 

12 - Quem pode entender os próprios erros? 
Expurga-me tu dos que me são ocultos. 13 - 

Também da soberba guarda o teu servo, para 
que se não assenhoreie de mim; então, serei 

sincero e ficarei limpo de grande transgressão. 
14 - Sejam agradáveis as palavras da minha 

boca e a meditação do meu coração perante a 
tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu!         

           

    CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA 
                                 Da Igreja 

X                             IX 

Quanto à falsa “igreja”, ela atribui mais poder e 

autoridade a si mesma e a seus regulamentos do que à 

Palavra de Deus e não quer submeter-se ao jugo de 

Cristo³². Ela não administra os sacramentos como  Cristo 

ordenou em Sua Palavra, mas acrescenta ou elimina o 

que lhe convém. Ela se baseia mais nos homens que em 

Cristo. Ela persegue aqueles que vivem de maneira santa, 

conforme a Palavra de Deus, e que lhe repreendem os 

pecados, a avareza e a idolatria. É possível conhecer estas 

duas igrejas e distingui-las uma da outra33.  

32. Mt. 23.1-4; Jo. 5.39-40; 2Tm. 4.3-4; 2Jo. 9.  

33. Mt. 14.1-12; Jo. 16. 2; 2Tm. 3.12. 

                               X 

Cremos que esta verdadeira Igreja deve ser governada 

conforme a ordem espiritual, que nosso Senhor nos 

ensinou na Sua Palavra34. Deve haver Ministros ou 

Pastores para pregarem a Palavra de Deus e 

administrarem os sacramentos; deve haver também 

presbíteros e diáconos35 para formarem, com os pastores, 

o conselho da Igreja36. Assim, eles devem manter a 

verdadeira religião e fazer com que a verdadeira 

doutrina seja propagada, que os transgressores sejam 

castigados e contidos, de forma espiritual, e que os 

pobres e os aflitos recebam ajuda e consolação, conforme 

necessitam37. Desta maneira, tudo procederá, na Igreja, 

em boa ordem, quando forem eleitas pessoas fieis38. 
 34. At. 20.17,28; Ef. 4.11-12. 35. At. 14.23; 1Co. 4.1; 1Tm. 3.8-
10; Tt. 1.5. 36. At. 20.17; Fp. 1.1; 1Tm. 4.14.37. At. 6.1-4; Tt. 1.7-
9; Hb. 13.17. 38. 1Co. 4.2; 1Tm. 3. 

                               XI 

Cremos que os ministros da Palavra de Deus, os 

presbíteros e os diáconos devem ser escolhidos para seus 

ofícios, mediante eleição legítima pela Igreja³⁹, sob 

invocação do nome de Deus e em boa ordem, conforme a 

Palavra de Deus ensina40. Por isso, cada membro deve 

cuidar para não se apoderar do ofício por meios ilícitos, 

mas deve esperar à hora em que é chamado por Deus, a 

fim de ter, assim, a certeza de que sua vocação vem do 

Senhor41. 39. At. 1.15-26; 6.1-6; 14.23; Tt. 1.5. 40. At. 6.5-6; 

13.2-3; 1Tm. 4.14; 2Tm. 1.6. 41. At. 8. 9-13, 18-23; 2Co. 11.12-13; 
Hb. 5.1-4. 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite em culto 
solene iremos celebrar a Ceia do Senhor. 
Lembrando a todos que a Ceia é o símbolo 
memorial da morte redentora de nosso Senhor 
Jesus Cristo. O Senhor ordenou que a sua Igreja se 
reunisse periodicamente para realizar essa 
celebração. Então em obediência a ordem do 
Senhor Jesus, subamos a sua casa para com 
gratidão participarmos dessa celebração. “Fazei 
isto em memória de mim”. 
SEMANA DE ORAÇÃO (07-11): Seg - D/P – 
Pb. Diniz/Dc. Josias; Ter – Pr. Eudes/Pr. Eudes; 
Qua – Adeilda/Dc. Euclides; Qui – Adriana/Dc. 
Fabiano; Sex – Pb. Léo/Dc. Gentil. 
CURSO TEOLÓGICO: pretendemos começar 
um estudo especial neste ano de 2019, que é um 
Curso Teológico onde iremos trabalhar todos os 
temas da doutrina cristã nas terças-feiras, desde 
a Bibliologia até a Escatologia. Um convite 
especial é feito aos oficiais da Igreja, 
especialmente aos Presbíteros que têm a grande 
responsabilidade de ensinar a doutrina cristã, pois 
a Bíblia diz que uma das exigências para o 
Presbiterato é que eles sejam aptos para o 
ensino. “Esta é uma palavra fiel: Se alguém 
deseja o episcopado, excelente obra deseja. 
Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, 
marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, 
hospitaleiro, apto para ensinar;...” 1 Tm 3.1-7. 
Exige-se pontualidade e assiduidade. 
LEMBRANDO A TODOS: 1) A necessidade de 
ler a Bíblia diariamente; 2) A necessidade de 
viver em constante oração, tanto em particular 
como com a Igreja; 3) A necessidade de contribuir 
financeiramente para a manutenção da obra do 
Senhor através da III IEC/JPA; 4) A necessidade 
de um envolvimento real com a obra de Deus. 
NOTA DE FALECIMENTO: faleceu sexta-feira 
passada a irmã em Cristo Gersina, genitora do 
Presb. Silas de nossa Igreja. O sepultamento deu-
se em Araçoiaba/PE onde residia. À família 
enlutada os nossos sentimentos cristãos.  
 
 


