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          BOLETIM DOMINICAL – 10/03/19 
  

                 Focando a Doutrina Cristã 
                               Escatologia  

A Ressurreição Corporal 
No programa divino está previsto que os mortos, tanto os salvos 

como os perdidos ressuscitarão, os primeiros com corpos 

glorificados e os outros com corpos especiais, para puderem 

usufruir plenamente do gozo eterno ou suportar o juízo eterno, 

respectivamente. O ser humano foi constituído por Deus de uma 

parte material (o seu corpo) e uma parte espiritual (a sua alma 

chamada também de espírito). “Então, formou o Senhor Deus ao 
homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, 
e o homem passou a ser alma vivente”  Gn 2.7. O pecado de 

nossos primeiros pais atingiu a alma e o corpo do ser humano. 

Tanto um como o outro sofreram as consequências do pecado de 

Adão. “Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado 
a morte; e a morte passou a todos os homens porque todos 
pecaram”  Rm 5.12. Ainda segundo o plano eterno de Deus, o 

homem integral (corpo e alma ou espírito) é responsável pelos 

seus atos morais praticados durante a sua existência neste mundo, 

e irá gozar plenamente das bênçãos do Evangelho ou padecer 

plenamente longe de Deus, no Estado Eterno, dependendo de sua 

decisão neste mundo de aceitar ou não a Cristo como Salvador e 

Senhor. O Evangelho promete para o homem, além da salvação de 

sua alma, a ressurreição do seu corpo, quando do segundo 

advento de Cristo. “Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua 
palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a 
trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo 
ressuscitarão primeiro”  1 Ts 4.16. Escrevendo aos Coríntios em 

sua primeira carta, o apóstolo Paulo discorreu, num longo 

capítulo, sobre a ressurreição dos crentes falecidos com corpos 

glorificados (1 Co 15.1-58). Escrevendo aos Filipenses Paulo disse 

que o corpo dos crentes será transformado num corpo semelhante 

ao corpo de Cristo quando ressuscitou dos mortos, com as mesmas 

propriedades (Fp 3.20,21). Quanto às propriedades do corpo do 

descrente que ressuscitará, a Bíblia silencia, mas podemos 

entender pelo escopo geral da revelação divina que será um 

corpo especial capaz de suportar o terrível juízo divino sem se 

decompor.  (Cont. no próximo boletim).     Pr. Eudes Lopes 
      

     

          
                    
           ESCALA DE OBREIROS (MARÇO) 

 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
10 – Pr. Eudes; 17–Pr. Walter; 

24–Pr. Waldemar; 31–Pr. Eudes 
CULTO DEVOCIONAL 

10 – Jaciara; 17 – Raquel;  
24 – Isabel; 31 - Laércia 

                        MOCIDADE (SÁB) 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

13 – Dc. Euclides;  
20–Asp.Dc.Sérgio Sebastião; 27 – Dc. Marconi  

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
13,20 – Sérgio Sebastião; 27 – Bosco 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
10 – Pr. Jedaías; 17 – Pb. Silas;  

24 – Dc. Bonifácio; 31 – Pr. Jedaías 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

10 – Pr. Waldemar; 17 – Pb. Emanuel;  
24 – Pb. Saul; 31 – Pb. Silas 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
10 – Pr. Walter; 17 – Altino;  

24 – Pb. Carlos; 31 - Pb. Emanuel 
CONG. MANAÍRA – 10,17,24,31 

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
12,19,26 - Pr. Eudes 

ESCALA DLOV (SEDE) 
10 – Getsêmani/Coral 

17 – Getsêmani/Bandinha 
24 – Getsêmani/Ebenézer/Ágape 

31 – Bandinha/Solos 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite - Makobi/Sérgio Sebastião 
Terça-feira (manhã) - Josias 

 

Servi ao Senhor com alegria. 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

   CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR/ABR) 
10 – Dia Internacional da Mulher; 10 – Conferência 
Missionária DINF; 12-15 – Concilio Nacional da 

ALIANÇA; 16 – Avanço Missionário Geisel; 17 – Dia 
do DERP; 17 – Culto Missionário; 23 – Intercambio 

DHEC; 30 – Chá de Bebê Laélia. 05,06/04 – 
Aniversário Cong. Ernani Sátiro; 06 – Avanço 
Missionário Ernani Sátiro; 06 – Palestra Casais;  13 – 

Casamento filho de Joseane; 19 – Manhã de Jejum e 
Oração; 21 – Aniversário Conjunto Ebenézer; 27 – 

Intercâmbio DHEC. 

         ANIVERSARIANTES DE MARÇO 
03-Nathália Késsia, 03-Matheus da Silva, 04-Ederaldo 

José (E. Sátiro), 04-Amanda Saionara, 05-Daniel 
Rocha (filho/Amanda), 05-João Pedro (neto Josefa 

Porfírio), 5-Mª Nasaré de Sousa, 05-Clécia Batista (E. 
Sátiro), 06-Altino Camilo, 07-Isa Nery, 07-Pb. José 

Diniz, 08-Luma Gabriele, 08-Márcia Firmino, 08-
Sérgio Sebastião, 09-Marcelo de Medeiros, 09-Analice 

dos Santos, 09-Vanda L. Cavalcanti (E. Sátiro), 09 
Darlene Monteiro, 09-Marcos Victor, 10-
Normandelha de Souza (R. do Sol), 10-Pb. Emanuel 

Felinto, 11-Ailza de Alcântara, 12-Beatriz Porfírio 
(neta Josefa Porfírio), 15-Marluce Gomes, 15-Lígia 

Keila, 15-Sérgio Soares, 19-Tiago Antônio, 20-
Aneilde Silvestre, 20-Liliane Liger, 20-Mª Walkiria, 20-

Pb. Silas Luiz, 20-Dc. Francisco de Assis (J. Américo), 
21-Levi Ancelmo, 23-Rosilene da Silva, 27-Elias 

Kennedy, 27-Lúcia Diniz, 27-Pedro Henrique (neto de 
Célia), 27-Jonatas Lima (filho/Liliane), 28-Sandro 
Rikelce (E. Sátiro), 29-Renata Araújo e 30-Marina 

Rocha (filha/Amanda). 
                               

PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL 
WEB TV CONGREGACIONAL JP 

 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

      

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 –  72 
 

A excelência, justiça e glória do reino de Salomão 

prefiguram as do Messias 
  

1 - Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça, ao filho 

do rei. 2 - Ele julgará o teu povo com justiça e os teus 

pobres com juízo. 3 - Os montes trarão paz ao povo, e os 

outeiros, justiça. 4 - Julgará os aflitos do povo, salvará os 

filhos do necessitado e quebrantará o opressor. 

5 - Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração 

em geração. 6 - Ele descerá como a chuva sobre a erva 

ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. 7 - Nos 

seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá 

enquanto durar a lua. 8 - Dominará de mar a mar, e 

desde o rio até às extremidades da terra. 9 - Aqueles que 

habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus 

inimigos lamberão o pó. 

10 - Os reis de Társis e das ilhas trarão presentes; os reis 

de Sabá e de Sebá oferecerão dons. 11 - E todos os reis se 

prostrarão perante ele; todas as nações o servirão. 

12 - Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, 

como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. 

13 - Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará a 

alma dos necessitados. 14 - Libertará a sua alma do 

engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos 

olhos dele. 

15 - E viverá, e se lhe dará do ouro de Sabá, e 

continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o 

bendirão. 16 - Haverá um punhado de trigo na terra sobre 

os cumes dos montes; o seu fruto se moverá como o 

Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. 

17 - O seu nome permanecerá eternamente; o seu nome se 

irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar; e os 

homens serão abençoados nele; todas as nações lhe 

chamarão bem-aventurado. 

18 - Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só 

ele faz maravilhas. 19 - E bendito seja para sempre o seu 

nome glorioso; e encha-se toda a terra da sua glória! 

Amém e amém! 

20 - Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé.   
 

      
           

     

CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA 
                    

           Da segunda vinda e do juízo final 
X                                          I 
Cremos e confessamos que a segunda vinda do Senhor dar-
se-á de forma pessoal¹, corporal², visível e gloriosa³.  
1. Jo 14.3; At 1.11; 1Ts 4.16. 2. At 1.11; Mt 24.30; Ap 1.7.  
3. Mt 16.27; 24.30; 25.31; Mc 13.26; 1Pe 4.13. 
                                              II 
Deus determinou um dia em que, com justiça, julgará o 
mundo por meio de Jesus Cristo4, a Quem foram dados pelo 
Pai todo poder e todo juízo5. Naquele dia, não só os anjos 
apóstatas serão julgados6, mas também todas as pessoas 
que tiverem vivido na terra comparecerão ante o tribunal de 
Cristo, a fim de prestarem conta de seus pensamentos, 
palavras e feitos, e receberem o galardão de acordo com o 
que tiverem feito no corpo, seja o bem, seja o mal7.  
4 At.17.31; Ap. 20.11-15. 5. Jo. 5.22, 27. 6. 1Co. 6.3; 2Pe. 
2.4; Jd. 6. 7. Ec. 12.14; 12; Mt. 12.36-37; Rm. 2.16; 14.10; 
2Co. 5.10.. 
                                              III 
O fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é a 
manifestação da glória de Sua graça na salvação eterna dos 
eleitos8, e Sua justiça na condenação dos réprobos, que são 
perversos e desobedientes9. Pois então os justos entrarão na 
vida eterna, e receberão aquela plenitude de alegria e glória, 
com galardão eterno, na presença do Senhor; mas os 
perversos, que não conhecem a Deus e não obedecem ao 
Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos tormentos 
eternos e serão punidos com eterna destruição, banidos da 
face do Senhor e da glória de Seu poder10. 
 8. Mt. 25. 31-34; Rm. 9.23. 9. Rm. 2.5-6; 2Ts. 1.7-8.  
10. Mt. 25.31-34; At. 3.19; Ap. 20. 11-15.  
                                               IV 
Assim como Cristo, para refrear todos os homens do pecado 
e para maior consolação dos santos em sua adversidade¹¹, 
deseja que  vivamos plenamente persuadidos de que haverá 
um juízo, também deseja que esse dia seja desconhecido 
dos homens, para que lancem fora toda segurança carnal e 
sejam sempre vigilantes, porquanto não sabem a que hora 
virá o Senhor, e estejam continuamente preparados a dizer: 
“Vem, Senhor Jesus, vem depressa! Amém” ¹².  
11. 2Pd. 3.11, 14. 12. Mt. 24.36, 42-44; Mc. 13.35-37; Lc. 

12.35-36; 21.27-28; 2Co.5.10-11; 2Ts. 1.5-7; Ap. 22.20. 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite iremos 
celebrar a Ceia do Senhor. Lembramos aos 

irmãos que a Ceia do Senhor é uma das duas 
ordenanças (a outra é o Batismo Cerimonial 
para os novos convertidos) deixadas pelo 
Senhor Jesus para que a Igreja observasse aqui 
na terra enquanto ela existir. Na Ceia estamos 

trazendo a memória da Igreja, a morte de 
Cristo na cruz. Cristo morreu pelos nossos 
pecados e ressuscitou para a nossa justificação. 
“Fazei isto em memória de mim”, disse o 
Salvador. Assim sendo, subamos a Sua casa 

logo mais a noite para essa grande celebração. 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER: à noite 
iremos agradecer a Deus pelo Dia Internacional 
da Mulher. O nosso respeito e a nossa gratidão 
ao Senhor pelas mulheres da nossa Igreja. Deus 
dispense da Sua graça a cada uma delas. 

Oremos para que elas se dediquem cada dia 
mais a Cristo e a Sua causa.  
SEMANA DE ORAÇÃO (11 a 15): (D/P): Seg – 
Pb. Léo/Pb. Diniz; Ter – Pr. Eudes/Pr. Eudes; 
Qua – Adeilda/Dc. Euclides; Qui – Adriana/Pb. 

Valdenor; Sex – Dc. Gentil/Pb. Carlos Alberto. 
“Orai sem cessar”. 
RETIRO ESPIRITUAL: agradecemos a Deus por 
todas as provisões que Ele fez para que o nosso 
Retiro Espiritual fosse realizado. Tudo 

funcionou bem, graças a Deus. Os cultos foram 
abençoados e abençoadores. Mas o melhor de 
tudo foi termos o privilégio de usufruir da 
presença do Senhor em nossas reuniões. Os 
almoços foram ótimos, comida com 

abundância e de qualidade. A nossa gratidão a 
todos que se envolveram na realização do 
Retiro (os preletores, os dirigentes dos cultos, 
os cantores solo, instrumentistas e grupos que 
louvaram a Deus, e o pessoal da Secretaria de 

Mídias e Publicações). Uma gratidão especial 
ao pessoal da cozinha (Dc. Gentil, Pb. Diniz, 
Asp. Dc. Sérgio e Line), liderado pelo Dc. José 
Gentil, que se desdobrou para que 
usufruíssemos o melhor possível.  

PRÓXIMO SÁBADO, 16/03/19 

AVANÇO MISSIONÁRIO NO GEISEL 


