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          BOLETIM DOMINICAL – 07/04/19 
  

                Focando a Doutrina Cristã 
 

                     Escatologia - O Juízo Final (III) 
O Juízo Final é ainda a grande ocasião pública quando o mundo 
inteiro estará reunido na presença de Deus (O Senhor Jesus Cristo) e o 

destino final de cada indivíduo será pronunciado publicamente pelo 

Supremo Juiz. 

1) O Propósito do Juízo Final (Vindicar a justiça de Deus e promover a 

Sua glória) – “Mas o SENHOR está assentado perpetuamente; já 

preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo 

com justiça; exercerá juízo sobre povos com retidão” Sl 9.7,8; (Veja 

ainda Sl 115.1; Ap 4.11;...). 

2) O juiz (o Senhor Jesus Cristo) – “E nos mandou pregar ao povo, e 

testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos 

mortos” At 10.42 (Veja ainda Mt 25.31,32; Jo 5.21-23,26,27; At 

17.30,31; Fp 2.9-11; 2 Tm 4.1). 

3) Quem será julgado (Os perdidos, os anjos caídos) – “E a vós, que 

sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor 

Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, 

tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não 

obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo” 2 Ts 7,8 (Veja 

ainda Mt 25.31-33,41; Ap 20.15); “Não sabeis vós que havemos de 

julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida?” 1 Co 

6.3 (Veja ainda Mt 25.41; 1 Co 6.31; Pe 2.4; Ap 20.10). 

4) Quando será o Julgamento (Na consumação da atual dispensação) 

– “E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se 

manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, 

como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a 

Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus 

Cristo” 2 Ts 7,8  (Veja ainda Ap 20.7-15). 

5) O Julgamento da Igreja – (Nos ares durante o período tribulacional 

– na visão pré-tribulacionista; Por ocasião do juízo final – na visão 

amilenista e pós-milenita). Esse julgamento é a grande ocasião em 

que a Igreja será recompensada pelas obras realizadas durante a sua 

existência na terra. “Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, 

também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de 

comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: Como eu 

vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, E toda a 

língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta 

de si mesmo a Deus” Rm 14.10-12 (Veja ainda Mt 25.21; Lc 12.47,48; 1 

Co 3.13; 2 Co 5.10; Hb 10.30; Ap 20.12).     Pr. Eudes Lopes                   
      

     

          
                    
           ESCALA DE OBREIROS (ABRIL) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
07 - Pr. Eudes; 14 – Pr. Waldemar;  
21 – Pr. Walter; 28 – Jaciara Fontes 

CULTO DEVOCIONAL 
07 – Dc. Marçal; 14 – Dc. Bruno;  

21 – Pb. Carlos Alberto; 28 – Pb. Evandro 
                        MOCIDADE (SÁB) 

13 – Jaciara Fontes; 27 – Liliane Liger 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

10 – Dc. Sérgio;  
17 -  Dc. Marconi; 24 – Dc. Euclides  

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
17 – Sérgio; 10, 24 - Bosco 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
07 - Pr. Jedaías; 14 – Pb. Silas;  

21 – Pb. Emanuel; 28 – Dc. Bonifácio 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

07 - Pr. Walter; 14 – Altino;  
21 – Pb. Saul; 28 – Esdras 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
07 - Pr. Waldemar; 14 – Asp. Pb. Francisco;  

21 – Pb. Carlos; 28 – Pb. Silas 
CONG. MANAÍRA – 07,14,21,28 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
09 – Pb. Carlos Alberto;  

16 – Dc. Josias; 23 - Pr. Jedaías; 30 – Iza Maria 
ESCALA DLOV (SEDE) 

                    07 – Getsêmani/Coral 
14 – Getsêmani/Ebenézer 

21 – Getsêmani/Ebenézer 28 - 
Getsêmani/Bandinha 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite - Marconi/Marçal 

Terça-feira - Josias 
Servi ao Senhor com alegria. 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

CALENDÁRIO DE EVENTOS (ABR/MAI) 
06/04 – Palestra Casais; 13 – Casamento 
filho de Joseane; 19 – Manhã de Jejum e 
Oração; 21 – Aniversário Conjunto 
Ebenézer; 27 – Intercâmbio DHEC. 01/05 – 
Dia do Jovem Congregacional; 
03,10,17,24,31 – Mês do Lar; 12 – Dia das 
Mães; 25 – Intercâmbio DHEC; 25 - 
Aniversário UAC Ernani Sátiro; 26 – Dia da 
Missionária. 
         ANIVERSARIANTES DE ABRIL 
03-Josafá Porfírio, 05-Valdenise Tavares 
(Nil), 08-Zenaide Ferreira, 08-Michela 
Adriana (Mãe/Michael), 09-Iasmin Alcântara 
(filha/Alyne), 09-Joseline (Line), 09-Warley 
Lamartine, 10-Mª José Costa, 15-Vera Lúcia, 
15-Romeu Nunes, 16-Mª das Graças (Gal), 
16-Jhenyffer Belmont (filha/Rivanda), 17-
Jonas David, 18-Ana Cláudia Sousa, 19-
Jucyfranci Maria (E. Sátiro), 22-José 
Francisco, 23-João Neto, 25-Iza Mª, 26-
Larissa Lopes, 26-Mariana Batista 
(filha/Larissa), 26-Massius Lopes, 30-Edson 
Gabriel (filho/Tei), 30-Josenilda Barbosa (E. 
Sátiro), 30-Mª de Lourdes e 30-Dc. David 
Barcelos. 
                   

      PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL 
WEB TV CONGREGACIONAL JP 

 

BAZAR DAS AUXILIADORAS 
SALA JUNTO À COZINHA 

COLABORE! 
 

 

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 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LEITURA BÍBLICA – 1 Co 11.23-33 
 

A Celebração da Ceia do Senhor 
23 - Porque eu recebi do Senhor o que 
também vos ensinei: que o Senhor Jesus, 

na noite em que foi traído, tomou o pão; 

24 - e, tendo dado graças, o partiu e disse: 

Tomai, comei; isto é o meu corpo que é 
partido por vós; fazei isto em memória de 

mim. 25 - Semelhantemente também, 

depois de cear, tomou o cálice, dizendo: 
Este cálice é o Novo Testamento no meu 

sangue; fazei isto, todas as vezes que 

beberdes, em memória de mim.  
26 - Porque, todas as vezes que comerdes 

este pão e beberdes este cálice, anunciais 

a morte do Senhor, até que venha.  
27 - Portanto, qualquer que comer este 

pão ou beber o cálice do Senhor, 

indignamente, será culpado do corpo e do 
sangue do Senhor. 28 - Examine-se, pois, o 

homem a si mesmo, e assim coma deste 

pão, e beba deste cálice. 29 - Porque o que 
come e bebe indignamente come e bebe 

para sua própria condenação, não 

discernindo o corpo do Senhor. 30 - Por 
causa disso, há entre vós muitos fracos e 

doentes e muitos que dormem. 31 - 

Porque, se nós nos julgássemos a nós 
mesmos, não seríamos julgados. 32 - Mas, 

quando somos julgados, somos 

repreendidos pelo Senhor, para não 

sermos condenados com o mundo. 
33 - Portanto, meus irmãos, quando vos 

ajuntais para comer, esperai uns pelos 

outros. 
MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO  

(SEXTA-FEIRA DA SEMANA SANTA, 19/04) 

    
           

     

CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA 
               

   Da Instituicão das Igrejas e a Ordem 
      Apontada nelas por Jesus Cristo 
17. Consideramos que o Senhor Jesus Cristo apontou e 
instituiu como meios de edificação, que aqueles que não 
procedem de acordo com as normas e leis apontadas por 
Ele (com respeito à fé e a vida, para que a justa ofensa 
não recaia assim sobre a Igreja) sejam censurados em 
Seu nome e autoridade. Toda igreja tem em si o poder 
para exercitar e executar todas aquelas censuras 
apontadas por Ele na forma e ordem prescritas no 
Evangelho.  
18. As censuras assim apontadas por Cristo são a 
admoestação, e a excomunhão. E, considerando que 
algumas ofensas são ou podem ser conhecidas somente 
por alguns, foi apontado por Cristo que, aqueles a quem 
elas são conhecidas, repreendam primeiro o ofensor em 
particular. No caso de ofensas públicas, onde há algum 
pecado, perante todos. Ou, em caso de não surtir efeito 
uma admoestação privada, a ofensa seja relatada à Igreja, 
e, se o ofensor não manifestar seu arrependimento, deve 
ser avidamente admoestado em nome de Cristo por toda a 
Igreja e seus oficiais; e se essa censura não resultar em 
seu arrependimento, então ele deve ser rejeitado mediante 
excomunhão com o consentimento da Igreja. 
19. Como todos os crentes estão destinados a unir-se a 
Igrejas locais, quando e onde tenham oportunidade para 
assim fazer, ninguém é admitido aos privilégios das Igrejas 
sem se submeter à lei de Cristo nas censuras para o seu 
governo.  
20. Sendo esta a forma prescrita por Cristo em caso de 
ofensa, nenhum membro da Igreja que cometeu qualquer 
ofensa, havendo cumprido os deveres dele requeridos 
nessa questão, deve perturbar qualquer ordem da Igreja, 
ou ausentar-se dos cultos públicos, ou da administração 
de alguma ordenança sob esse pretexto, mas esperar em 
Cristo pelo procedimento posterior da Igreja.  
21. O poder das censuras assentado por Cristo em uma 
Igreja local deve ser exercido unicamente com relação aos 
próprios membros de cada Igreja, respectivamente como 
tais.  

     VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite em culto 
solene iremos celebrar a Ceia do Senhor. 

Lembramos que a Ceia é o símbolo memorial 
da morte redentora de nosso Senhor Jesus 
Cristo. O pão representa o corpo de Jesus que 
foi ferido na cruz do Calvário, e o vinho 
representa o precioso sangue de Cristo que foi 

derramado para a nossa eterna redenção e 
contínua purificação de nossos pecados. Assim 
sendo, subamos a casa do Senhor e 
participemos da Ceia com um coração 
agradecido pela obra que o Senhor Jesus 

realizou na cruz. “Fazei isto em memória de 
mim”. 
SEMANA DE ORAÇÃO (08 a 12): (D/P) – Seg – 
Pb. Léo/Pb. Diniz; Ter – Pr. Eudes/Pb. Carlos 
Alberto; Qua – Adeilda/Dc. Sérgio; Qui – 
Adriana/Dc. Fabiano; Sex – Pb. Valdenor/Pr. 

Evandro. Os dirigentes dos cultos devem levar 
a Igreja a orar especificamente pelos seguintes 
assuntos: Famílias, Igreja (Pastores, oficiais, 
membrezia, departamentos e congregações), 
enfermos, e pela Pátria. “Orai sem cessar”. 

BREVE CATECISMO: depois da publicação da 
Confissão de Fé Congregacional da ALIANÇA, 
(o que está perto a conclusão), começaremos a 
publicar com comentário, semanalmente, o 
Breve Catecismo de Westminster, um dos 

documentos da fé reformada.  
COMENTÁRIO DO SERMÃO DO MONTE: após 
a publicação no boletim da Igreja da doutrina 
cristã (Focando a Doutrina Cristã), iremos fazer 
um comentário sobre o Sermão do Monte, 

baseado no texto de Mateus capítulos 5,6 e 7. 
CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE MEMBROS: a  
secretária da Igreja (Aneilde) está 
providenciando a confecção de carteira de 
membros. Os interessados a procurem 

informando dados pessoais, inclusive tipo 
sanguíneo e uma foto 3X4. O valor da carteira 
é de R$ 3,00. 
 

ANIVERSÁRIO CONJUNTO EBENÉZER 
21/04/19 – 18H 

PRELETOR: PR. WALTER MOURA 
 
 


