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          BOLETIM DOMINICAL – 24/03/19 
  

                 Focando a Doutrina Cristã 
                  Escatologia - O Juízo Final 
Segundo as Escrituras, o Juízo Final é o 
penúltimo tema a ser tratado no programa 
escatológico. A Bíblia Sagrada nos revela que 
na consumação de todas as coisas, os anjos 
caídos e os seres humanos, todos eles, desde o 
primeiro até o último homem, exceto a Igreja 
que já terá sido tratada por Deus numa outra 
ocasião, pois a mesma será juiz coadjuvante 
nesse julgamento (1 Co 6.2,3), irão se apresentar 
diante de Deus para dar conta de sua 
mordomia (suas ações, suas palavras, seus bens, 
enfim, de sua vida). “E vi um grande trono 
branco, e o que estava assentado sobre ele, de 
cuja presença fugiu a terra e o céu; e não se 
achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e 
pequenos, que estavam diante do trono, e 
abriram-se os livros; e abriu-se outro livro, que é 
o da vida; e os mortos foram julgados pelas 
coisas que estavam escritas nos livros, segundo 
as suas obras” Ap 20.11,12. (Veja ainda At 
17.30,31). A primeira coisa a ser considerada no 
estudo deste tema é que Deus, por ser o criador 
do homem e dos anjos, tem o direito de exigir 
deles a responsabilidade pelos seus atos 
praticados durante sua existência. A segunda 
coisa é que o ser humano, como criatura que é, 
é moralmente responsável pelos seus atos 
diante de Deus, e deles dará contas no dia do 
Juízo Final. (Cont. no próximo boletim).   
                                  Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
                            
      

     

          
                    
           ESCALA DE OBREIROS (MARÇO) 

 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
24–Pr. Walter; 31–Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 
24 – Isabel; 31 - Laércia 

                        MOCIDADE (SÁB) 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

27 – Dc. Marconi  
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

27 – Bosco 
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

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

24 – Pb. Saul; 31 – Pb. Silas 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

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

ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 
26 - Pr. Eudes 

ESCALA DLOV (SEDE) 
24 – Getsêmani/Ebenézer/Ágape 

31 – Bandinha/Solos 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite - Marconi/Sérgio Sebastião 
Terça-feira (manhã) - Fabiano 

 

Servi ao Senhor com alegria. 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

 

Orando pelas famílias 

Oremos pela família de Valdilene 
(Valdilene, Bruna, Deborah, neto e 

genro). “Orai uns pelos outros para 

que sareis”.  

  

 

 

  

 

 
  

 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

   CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR/ABR) 
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 
 

      

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 –  25 
 

Davi roga a Deus que o livre dos seus 
inimigos e lhe perdoe os seus pecados 

 

1 - A ti, Senhor, levanto a minha alma. 2 - Deus meu, em ti 

confio; não me deixes confundido, nem que os meus inimigos 

triunfem sobre mim. 3 - Na verdade, não serão confundidos 

os que esperam em ti; confundidos serão os que transgridem 

sem causa. 

4 - Faze-me saber os teus caminhos, Senhor; ensina-me as 

tuas veredas. 5 - Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois 

tu és o Deus da minha salvação; por ti estou esperando todo 

o dia. 6 - Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das 

tuas benignidades, porque são desde a eternidade. 7 - Não te 

lembres dos pecados da minha mocidade nem das minhas 

transgressões; mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de 

mim, por tua bondade, Senhor. 

8 - Bom e reto é o Senhor; pelo que ensinará o caminho aos 

pecadores. 9 - Guiará os mansos retamente; e aos mansos 

ensinará o seu caminho. 10 - Todas as veredas do Senhor são 

misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu 

concerto e os seus testemunhos. 

11 - Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha 

iniquidade, pois é grande. 12 - Qual é o homem que teme ao 

Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher.  

13 - A sua alma pousará no bem, e a sua descendência 

herdará a terra. 14 - O segredo do Senhor é para os que o 

temem; e ele lhes fará saber o seu concerto. 15 - Os meus 

olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus 

pés da rede. 

16 - Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou 

solitário e aflito. 17 - As ânsias do meu coração se têm 

multiplicado; tira-me dos meus apertos. 18 - Olha para a 

minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus 

pecados. 19 - Olha para os meus inimigos, pois se vão 

multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. 20 - Guarda a 

minha alma e livra-me; não me deixes confundido, 

porquanto confio em ti. 21 - Guardem-me a sinceridade e a 

retidão, porquanto espero em ti. 

22 - Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. 
VALORIZE A EBD DE SUA IGREJA, FREQUENTE-A COM 
REGULARIDADE, E ASSIM VOCE CRESCERÁ NA FÉ. 
. 

     

CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL DA ALIANÇA 

                    
           Da Instituicão das Igrejas e a Ordem 

Apontada nelas por Jesus Cristo 
 

6. Além dessas Igrejas locais, não foi instituída por 
Cristo nenhuma igreja mais extensa ou católica dotada 
de poder para a administração de suas ordenanças 
[Batismo e Ceia do Senhor] ou a execução de qualquer 
autoridade em Seu nome. 
7. Uma Igreja local, reunida e formada segundo a mente 
de Cristo, consiste de oficiais e membros. Tendo o 
Senhor Jesus Cristo concedido aos então chamados 
(unidos na ordem da Igreja segundo o seu 
estabelecimento) à liberdade e o poder de escolher 
pessoas aptas pelo Espírito Santo para esse propósito, 
de estarem acima deles e de ministrar-lhes no Senhor. 
8. Os membros dessas Igrejas são santos por 
chamamento, manifestando visivelmente e 
evidenciando (na sua profissão de fé e pelo seu modo 
de andar) sua obediência a esse chamado de Cristo. 
Esse chamado é bem conhecido de cada um pela 
confissão de fé operada neles pelo poder de Deus, que 
é declarada e manifesta por eles mesmos. Assim, esses 
irmãos consentem voluntariamente em andar juntos 
segundo a determinação de Cristo, entregando-se ao 
Senhor e uns aos outros conforme a vontade de Deus, 
em sujeição professa às ordenanças do Evangelho.  
9. Os oficiais apontados por Cristo para serem 
escolhidos e consagrados pela Igreja, assim chamada e 
unida para a peculiar administração das ordenanças e 
execução do poder e dever que Ele lhes confia, ou 
chama para ter, para continuarem até o fim do mundo, 
são os pastores, presbíteros e diáconos.  
10. Igrejas assim reunidas e congregadas para o culto a 
Deus são, desse modo, visíveis e públicas, e seus 
ajuntamentos (em qualquer lugar que ocorram, 
conforme a liberdade ou oportunidade que tenham) são, 
consequentemente, assembleias ou Igrejas públicas. 
 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL (I): 
temos publicado, sistematicamente, nos 

boletins da Igreja, a Confissão de Fé 
Congregacional, o documento de fé da 
ALIANÇA. Esse documento, por sê fiel as 
Escrituras, é de muita valia para todos. Quem 
tem lido semanalmente esses textos tem sido, 

com certeza, abençoado por Deus. Assim 
também publicamos (estamos concluindo) 
todo um curso teológico na página inicial do 
boletim, com o titulo Focando a Doutrina 
Cristã. Quem leu também essas publicações 

está fazendo um curso teológico de qualidade.  
CONFISSÃO DE FÉ CONGREGACIONAL (II): 
terminado as questões teológicas, começamos 
a publicar no boletim passado o adendo feito a 
essa Confissão, que trata sobre as Igrejas de 
governo congregacional, assunto esse de 

interesse de todos nós.  
CURSO TEOLÓGICO: tínhamos informado que 
iriamos começar, nas duas classes de adultos 
da EBD, um curso completo de Teologia 
Sistemática assim que terminássemos a atual 

revista, mas preferimos deixar para outra 
ocasião devido ainda não termos concluído a  
publicação no boletim esse estudo na coluna 
Focando a Doutrina Cristã. Além disso, falta 
terminar o apostilamento das aulas de 

Teologia. Como a nossa Denominação já 
produziu duas revistas no final do ano passado 
e no inicio deste ano, iremos aproveitar para 
estudar a primeira delas, que trata sobre a 
Mordomia Cristã. Assim sendo, daremos inicio 

no próximo domingo ao estudo da Mordomia 
Cristã que é assunto pertinente para a vida da 
nossa e de outras Igrejas da ALIANÇA.  
CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE MEMBROS: a 
irmã Aneilde, secretária da Igreja, está 

providenciando a confecção de carteira de 
membros da Igreja. Os interessados a 
procurem informando seus dados pessoais, 
inclusive tipo sanguíneo e uma foto 3X4. O 
valor de cada carteira é de R$ 3,00. 

DEUS CONTINUA SENDO FIEL A SUA IGREJA 

APESAR DA INFIDELIDADE DE MUITOS DENTRO DELA. 


