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BOLETIM DOMINICAL – 24/07/16 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 
Jesus Retira-se para Nazaré (6.1-13) 

   Depois de relatar a cura da mulher com o fluxo 

de sangue e a ressurreição da filha de Jairo, 

Marcos informa sobre a ida de Jesus à cidade de 

Nazaré onde fora criado. Nessa cidade Jesus 

dirigiu-se a sinagoga e ensinava. Os presentes 

ficaram admirados da sabedoria com que 

expunha as Escrituras e também pelos milagres 

que Jesus fazia. Perplexos  diziam: não é este o 

carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e 

de José, e de Judas e de Simão? E não estão 

entre nós suas irmãs? Marcos nos diz que eles 

se escandalizaram nele. Isso deu ensejo a Jesus 

dizer que um profeta não tem honra em sua 

casa, nem no meio de seus parentes. Admirado 

pela incredulidade deles, Jesus não fez ali 

maravilhas e sim curado poucos enfermos. 

     Depois desse incidente, Jesus saiu de Nazaré 

e comissionou os apóstolos, enviando-os de dois 

em dois para pregar, inclusive com autoridade 

sobre os espíritos malignos. Nessa comissão, 

Jesus disse-lhes que levassem somente o bordão, 

não levassem alforjes, nem pão, nem dinheiro, 

nem vestissem duas túnicas e fossem calçados. 

Disse-lhes ainda que quando chegassem numa 

casa e fossem acolhidos, dali não saíssem até 

terminar a obra. Os lares que não o recebessem 

nem aceitassem a sua mensagem, ao sair dali, 

sacudissem o pó de suas alparcas como 

testemunho contra eles. Disse Jesus que no dia 

do juízo o castigo para quem os rejeitassem 

seria mais rigoroso do que o castigo de Sodoma 

e Gomorra.  O texto nos diz que eles pregaram o 

arrependimento, expulsaram demônios e 

curaram os enfermos.   Pr. Eudes L. Cavalcanti  

  

                       

                                      

         
      ESCALA DE OBREIROS (JULHO) 

 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

24 – (D) Pb. Evandro, (P) Pr. Walter;  
31 – (D) Dc. Murilo, (P) Pr. Eudes   

CULTO DEVOCIONAL 
24 - André Fragoso; 31 –Pb. Valdenor 

MOCIDADE (SÁB) 
Responsabilidade do Pastor Walter 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
27 - Pr. Samuel 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
(27) - Meireles 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
24 – Pb. Silas; 31 – Pr. Enoaldo  

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
24 – Pb. Emanuel; 31 – Pr. Jedaías  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
24 – Pb. Saul; 31 – Pb. Emanuel  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

24 – Dc. Francisco; 31 – Pr. Samuel  
       ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

Responsabilidade Pastor da Igreja 
CASA DE ACOLHIDA 

30 - Ev. Davi Silva 
 

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor 
 

ESCALA DE DIÁCONO 

Hoje – Demétrio/Marconi;  

Terça – Bonifácio 

 
 
 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
    CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUL/AGO) 
04 a 25/07 – 39º Projeto Missionário ALIANÇA;  14/07 

– Dia da Mulher Congregacional (11); 16/07 – Reunião 

Lideranças Igreja (almoço); 16/07 – Confraternização 

DLOV; 23/07 – Aniversário Grupo Ágape; 24/07 – 

Aniversário Coral Filhos do Rei. 05/08 -  Aniversário do 

Circulo de Oração; 06,07/08 – Aniversário Cong. Rota 

do Sol; 14/08 – Dia dos Pais; 14/08 – Domingo 

Missionário; 20/08 – Avanço Missionário Rota do Sol; 

20,21/08 – Aniversário Cong. José Américo; 21/08 – 

Aniversário do Pastorado; 21/08 – Dia do 

Congregacionalismo (19); 21/08 – Dia da EBD; 27/08 

– Aniversário da ALIANÇA; 27 – Oficina Culinária.            

           

           ANIVERSARIANTES DE JULHO 
01-Herbert Henrique (Valentina); 02-Raphael 

Emmanuel; 05- Mª Aparecida de Souza; 06-Eduarda Mª 

(Valentina); 09-Edna Morais (Valentina); 11-Mayra Dias 

(R. do Sol); 12-Alana Mayse (Valentina); 12-Rafaella 

Maria (Valentina); 13-Luis Antônio (Valentina); 13-

Lindalva Araújo; 13- Laélia Joyce; 14-Eusébio Cabral 

(Valentina); 15-Walison Gomes; 15-Kauã Ribeiro (E. 

Sátiro); 15-Geovâna Francisca (R. do Sol); 18-Mª do 

Carmo (R. do Sol); 19- Moisés da Silva; 19-Carmem 

Franco (Valentina); 20-Mª de Lourdes (E. Sátiro); 20-

Emilia Lopes; 20-Arthur Barcelos; 21-Mirella Eduarda; 

21-Marisa Martins (Valentina); 21-Reginaldo Pereira  

(Valentina); 22-Ana Claudia Cavalcanti; 23-Tarso 

Vasconcelos; 24-Telma Fernandes; 24-Kaline dos 

Santos (Valentina); 25-Manuelly Millena (R. do sol); 27- 

Christyanne Gomes; 29-Felipe José; 30-Alyne Alcântara; 

30-Josefa Porfírio;30-Célia Farias; 31-Beatriz Paredes 

(Valentina).  

 

 
 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 

Ter – 19.30h  Culto Oração/Estudo Bíblico  

Qua - 15h às 17h  Círculo de Oração 

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 CPAD FM – 96.1 

SÁBADO – 12h às 12.50h           

www.radiocpadfm.com.br 

3222.4700; 3241.2864 

 

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


 

 

 

LEITURA BÍBLICA  Salmo 28 
 

Davi roga a Deus que o aparte dos ímpios 

e louva-o por ter ouvido as suas súplicas 

 

Salmo de Davi 

 

1 - A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha; 

não emudeças para comigo; não suceda, 

calando-te tu a meu respeito, que eu me 

torne semelhante aos que descem à cova.  

2 - Ouve a voz das minhas súplicas, 

quando a ti clamar, quando levantar as 

minhas mãos para o oráculo do teu 

santuário. 

3 - Não me arremesses com os ímpios e 

com os que praticam a iniquidade; que 

falam de paz ao seu próximo, mas têm o 

mal no seu coração. 4 - Retribui-lhes 

segundo as suas obras e segundo a 

malícia dos seus esforços; dá-lhes 

conforme a obra das suas mãos; envia-

lhes a sua recompensa. 5 - Porquanto não 

atentam para as obras do Senhor, nem 

para o que as suas mãos têm feito; pelo 

que ele os derribará e não os reedificará. 

6 - Bendito seja o Senhor, porque ouviu a 

voz das minhas súplicas. 7 - O Senhor é a 

minha força e o meu escudo; nele confiou 

o meu coração, e fui socorrido; pelo que o 

meu coração salta de prazer, e com o 

meu canto o louvarei. 

8 - O Senhor é a força do seu povo; 

também é a força salvadora do seu 

ungido. 9 - Salva o teu povo e abençoa a 

tua herança; apascenta-os e exalta-os 

para sempre. 

 

Criando Raízes  
   Tenho observado no meio do povo de Deus um fenômeno 

interessante que é a facilidade com que, irmãos, pessoas 

que professam a fé em Cristo, mudam de Igreja, inclusive já 

existe um bocado deles que não é filiado a nenhuma igreja 

evangélica, querem ser crente carreira solo, sem pastoreio 

e sem responsabilidade no reino de Deus. São os 

desigrejados. Parece-me que para esses irmãos falta uma 

visão real do programa de Deus para o seu povo, que é que 

uma vez convertidos a Cristo se reúnam e formem 

comunidades evangélicas sólidas, criem raízes, para 

cumprir a missão que o Senhor destinou para a sua Igreja 

que é cultuar a Deus, promover o crescimento espiritual uns 

dos outros, pregar o Evangelho e cuidar dos necessitados, 

especialmente dos domésticos da fé.  

    Até que como pastor entendo que devido à insegurança 

em que vivemos no mundo atual, as pessoas estão 

procurando Igrejas que ficam mais próximo fisicamente 

delas, isto para quem não tem transporte próprio. Mas o 

que deve ser levado em consideração nessa possível 

mudança por um motivo justificável diante de Deus é se a 

igreja a qual o crente pretende se filiar é de fato uma igreja 

fiel ao Senhor, sadia na fé, que tem o seu perfil aproximado 

das igrejas neotestamentárias. 

    Tenho observado também que existem obreiros que 

parece  não ter escrúpulo algum e vivem de programações 

especiais visando atrair crentes de outras comunidades. 

Soube até de um que fazia isso todos os meses, só que 

acabou o dinheiro e o povo que gosta de novidades sumiu. 

   Soube de um Pastor que teve de rearrumar a  dinâmica da 

Igreja que pastoreia para que a mesma não tivesse um 

perfil predador oferecendo programação especial com 

atrativos  para pessoas de outras igrejas.    

   Dou graças a Deus porque, nos meus cinquenta anos de 

Evangelho,  só tive duas igrejas na vida: Uma presbiteriana 

e a outra congregacional. Apesar das lutas que existem 

numa igreja local, sempre procurei criar raízes por entender 

que Deus não queria que eu ficasse mudando de galho em 

galho como se diz no interior nordestino. 

    Para o leitor, fica o texto a seguir para reflexão: “não 

deixando a nossa congregação, como é costume de alguns; 

antes, admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais 

quanto vedes que se vai aproximando aquele Dia”  Hb 
10.25.                              Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

 
 

CLIMATIZAÇÃO SALA ESCOLA BIBLICA: pela 

graça divina já concluímos a climatização da 

sala maior do térreo do edifício de educação 

religiosa de nossa Igreja. Essa classe será 

usada pelos homens nos domingos pela manhã, 

e pelo Departamento Infantil em outras 

ocasiões. O projeto de climatização foi 

coordenado pelo Pb. Evandro José, vice-diretor 

do DPAT. 

CAMPANHA DA CERÂMICA: a Congregação do 

José Américo iniciou uma campanha para 

colocação do piso do santuário. O metro 

quadrado custa R$ 20,00. Pedimos aos irmãos 

que se engajem nesse projeto contribuindo com 

um ou mais mt². Procurem o Pastor Samuel e 

colaborem com esse projeto da Igreja. 

ANIVERSÁRIO DO CIRCULO DE ORAÇÃO: no dia  

05/08, iremos celebrar ao Senhor pelo 

aniversário do Círculo de Oração de nossa 

Igreja. Pregará no culto o Pastor Mano, da 

Igreja Peniel no bairro do Castelo Branco. 

Estará conosco também o conjunto Divino 

Louvor, da Catedral Evangélica Congregacional 

de Campina Grande, além do Conjunto Ebenézer 

de nossa Igreja. Tema: É tempo de tocar os 

céus através da oração. Lema 2 Cr 7.14. 

DIA DOS PAIS (SEGUNDO DOMINGO DE AGOSTO): 

está se aproximando o Dia dos Pais. Como é 

praxe na Igreja, o Departamento de 

Auxiliadoras é responsável pela parte social da 

comemoração desse dia, como é de 

responsabilidade do Departamento de Homens 

a parte social do Dia das Mães. 

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL: lembramos aos 

irmãos a nossa abençoada e abençoadora 

Escola Bíblica Dominical. Temos classes para 

todos os segmentos de pessoas (adultos, 

jovens, adolescentes, juniores e crianças). 

Lamentamos que diversos irmãos da Igreja 

estejam insensíveis a  esse ministério. Estão se 

acostumando a não frequentar a EBD domingo 

pela manhã. Sabemos que alguns irmãos até 

que gostariam de frequentar a EBD, mas não 

podem por razões justas, mas outros não têm 

como justificar a ausência diante de Deus. 

 

 


