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          BOLETIM DOMINICAL – 21/04/19 
  

                  Focando a Doutrina Cristã 
 

Escatologia 

O Estado Eterno (II) 
A Bíblia diz ainda 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 também 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 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) por fogo e Deus 
reorganizará 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... Aguardando, 
e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, 
em que os céus, em fogo se desfarão, e os 
elementos, ardendo, se fundirão. Mas nós, 
segundo a sua promessa, aguardamos novos céus 
e nova terra em que habita a justiça” 2 Pe 3.7-13. 
                             Pr. Eudes Lopes Cavalcanti    

      
      

     

          
                    
      ESCALA DE OBREIROS (ABRIL) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
21 – Pr. Walter; 28 – Jaciara Fontes 

CULTO DEVOCIONAL 
28–Pb. Evandro 

                        MOCIDADE (SÁB) 
27 – Liliane Liger 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
24 – Dc. Euclides  

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
24 - Bosco 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
21 – Pb. Emanuel; 28 – Dc. Bonifácio 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
21 – Pb. Saul; 28 – Esdras 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
21 – Pb. Carlos; 28 – Pb. Silas 

CONG. MANAÍRA – 21,28 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

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

21 – Getsêmani/Bandinha 
28 - Getsêmani/Ebenézer  
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite – Bruno/Euclides 
Terça-feira – Murilo Pedro 

Servi ao Senhor com alegria. 
####### 

CULTO ESPECIAL DA RESSURREIÇÃO DE 
CRISTO HOJE À NOITE À PARTIR DAS 18H. 

PRESTIGIEM! 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 
 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

CALENDÁRIO DE EVENTOS (ABR/MAI) 
21 – Culto Especial da Ressurreição; 27 – 
Intercâmbio DHEC; 28 – Aniversário 
Conjunto Ebenézer. 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 – Mt 28.1-10  
              A Ressurreição de Cristo 
   (Mc 16.1-8; Lc 24.1-12; Jo 20.1-18) 

1- E, no fim do sábado, quando já 
despontava o primeiro dia da semana, 

Maria Madalena e a outra Maria foram 
ver o sepulcro. 2 - E eis que houvera um 
grande terremoto, porque um anjo do 

Senhor, descendo do céu, chegou, 
removendo a pedra, e sentou-se sobre 

ela. 3 - E o seu aspecto era como um 
relâmpago, e a sua veste branca como 

a neve. 4 - E os guardas, com medo 
dele, ficaram muito assombrados e 
como mortos. 5 - Mas o anjo, 

respondendo, disse às mulheres: Não 
tenhais medo; pois eu sei que buscai a 

Jesus, que foi crucificado. 6 - Ele não 
está aqui, porque já ressuscitou, como 

tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o 
Senhor jazia. 7 - Ide, pois, 
imediatamente, e dizei aos seus 

discípulos que já ressuscitou dos 
mortos. E eis que ele vai adiante de vós 

para a Galiléia; ali o vereis. Eis que eu 
vo-lo tenho dito. 8 – E, saindo elas 

pressurosamente do sepulcro, com 
temor e grande alegria, correram a 
anunciá-lo aos seus discípulos. 9 - E, 

indo elas, eis que Jesus lhes sai ao 
encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E 

elas, chegando, abraçaram os seus pés 
e o adoraram. 10 - Então, Jesus disse-

lhes: Não temais; ide dizer a meus 
irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. 
           

             

     

CONFISSÃO DE FÉ  
CONGREGACIONAL DA ALIANÇA 

               

   Da Instituicão das Igrejas e a Ordem 
      Apontada nelas por Jesus Cristo 
 

25. Pessoas que estão associadas a uma 
Igreja local, não devem apressadamente ou 
sem justa causa retirar-se da comunhão da 
Igreja à qual estão associadas. Ainda assim, 
quando qualquer pessoa deixar alguma Igreja 
sem culpa, seja por falta da administração de 
qualquer ordenança instituída por Cristo, ou 
devido à ausência da fiel pregação bíblica, ou 
compelida a qualquer coisa em prática não 
autorizada pela Palavra, ou em caso de 
perseguição, ou por uma questão de 
conveniência habitacional, ela, consultando a 
Igreja, ou o oficial ou oficiais nela existentes, 
poderá pacificamente deixar a comunhão da 
Igreja, com a qual tem até então caminhado, 
para juntar-se a alguma outra Igreja, onde 
possa gozar das ordenanças com a mesma 
pureza, para sua edificação e consolação. 
26. As Igrejas genuinamente cristãs, como 
consistem de pessoas firmes na fé e com 
discurso adequado ao Evangelho, não devem 
recusar a comunhão entre si, até onde sejam 
consistentes com seus próprios princípios, 
respectivamente, ainda que não andem 
inteiramente de acordo com as mesmas 
normas de ordem da Igreja. 
27. Igrejas reunidas e andando segundo a 
mente de Cristo, julgando que outras Igrejas 
(embora menos puras) sejam verdadeiras 
Igrejas, podem receber para comunhão 
ocasional entre eles, os membros dessas 
Igrejas, caso possuam testemunho crível de 
serem crentes e de viverem sem ofensas. 
      

(Com esta publicação terminamos a 
Confissão de Fé da ALIANÇA) 

MÊS DO LAR: por sugestão da Secretaria de 
Mídias da nossa Igreja, no mês de maio (Mês do 

Lar), teremos cultos públicos no santuário aos 
sábados, exceto no dia 25/05, que será no 
domingo pela manhã (26/05), devido já termos 
uma programação na Igreja, que é o Seminário 
de Evangelismo Infantil Criativo. Nas sextas-

feiras o culto será nas residências dos irmãos 
da Igreja, de preferência naqueles em que as 
famílias não estão todas integradas na Igreja. 
Os preletores dos cultos aos sábados serão 
convidados de outras igrejas: Pr. Alcemir 

Dantas (04/05), Pr. Sérgio Paulo (11/05), Pb. 
José de Arimatéia (18/05), e Pr. Leonardo Félix 
(26/05). Quanto aos das sextas-feiras serão os 
próprios obreiros da Igreja: Liliane Liger 
(03/05), Pr. Walter (10/05), Pr. Jedaías (17/05), 
Pr. Waldemar (24/05) e Sem. Altino (31/05). A 

temática desse mês será lares fortes, Igreja 
forte, baseada em Josué 24.15: “Eu e minha 
casa serviremos ao Senhor”. Queremos contar 
nos cultos no santuário com a presença dos 
conjuntos Ebenézer e Getsêmani e nas 

residências com a Bandinha. Prestigiem! 
 

ATENÇÃO PAIS E PESSOAS INTERESSADAS NO 
MINISTÉRIO INFANTIL vejam Seminário abaixo: 
 

  
 

 

ANIVERSÁRIO CONJUNTO EBENÉZER 
28/04/19 – 18H 

PRELETORA: Jaciara Fontes 
Tema: A importância do louvor na adoração  

à Deus. Lema: 2 Cr  20.21,22 
 


