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BOLETIM DOMINICAL – 29/05/16 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 
A Família de Jesus (3.31-35)    

    Depois de relatar a crítica dos fariseus ao 

Senhor Jesus pelo fato dele está exercendo o 

seu poder na expulsão de demônios, Marcos 

nos apresenta um incidente em que a família 

de Jesus (mãe e irmãos) o procura para falar 

com ele quando ele estava ministrando numa 

casa em Cafarnaum. 

      Marcos relata assim: “Chegaram, então, 

seus irmãos e sua mãe; e, estando de fora, 

mandaram-no chamar. E a multidão estava 

assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis 

que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão 

lá fora” Mc 3.31,32. Esse aviso deu ensejo ao 

Senhor Jesus ensinar uma grande lição sobre 

o valor da Igreja aos olhos de Deus. “E ele lhes 

respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e 

meus irmãos? E, olhando em redor para os 

que estavam assentados junto dele disse: Eis 

aqui minha mãe e meus irmãos” Mc 3.33,34. 

Dessa situação se extrai a seguinte lição: os 

crentes em Cristo fazem parte de uma família, 

a família de Deus. Os laços que unem os 

membros dessa família são mais preciosos aos 

olhos de Deus do que os laços que os unem as 

suas famílias naturais.  

    No que refere a família de Jesus, noutro 

relato Marcos fala sobre os seus componentes: 

Maria, sua mãe, os irmãos Tiago, Judas, José e 

Simão e irmãs, sem mencionar os nomes delas 

(Mc 6.3).   Como não é mencionado o nome de 

José, esposo de Maria, tudo indica que ele já 

tinha falecido.    Pr. Eudes Lopes Cavalcanti   
   

            

                       

                                      

       ESCALA DE OBREIROS (JUNHO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

05 – (D) Pb. Valdenor, (P) Pr. Eudes;  
12 – (D) Pr. Samuel, (P) Pr. M. Welington;  

19 – (D) Pb. Evandro, (P) Pr. Eudes;  
26 – (D) Pb. Diniz, (P) Pr. Walter   

CULTO DEVOCIONAL 
05 – André Fragoso; 12 - SEMI 
19 – Fabinho; 26 – Claudeilza  

MOCIDADE (SÁB) 
Responsabilidade do Pastor Walter 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
01 - Pr. Samuel; 08 – Marlene Soares;  

15 – Isabel; 22- Iza Maria; 29 –Adriana Félix  
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
(01,15,29) – Bosco; (08,22) - Meireles 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

05 – Dc. Josias; 12 – Pb. Enoaldo;  
19 – Pr. Walter; 26 – Pb. Severino 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
05 – Pr. Walter; 12 – Pr. Jedaías;  

19 – Dc. Marcone; 26 – Pr. Jedaías 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
05 – Pr. Samuel; 12 – Pb. Saul;  

19 – Fabiano; 26 – Pb. Silas 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

05 – Pb. Emanuel; 12 – Pb. Carlos;  
19 – Pr. Samuel; 26 – Dc. Francisco 

         ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
07 – Pr. Eudes; 14 – Pr. Samuel;  
21 – Iza Maria; 28 - Pr. Walter   

CASA DE ACOLHIDA 
11 – Dc. Josias; 25 – Ev. Davi Silva 

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor 
 

ESCALA DE DIÁCONO 

Hoje – Euclides/Marconi; Terça – Marçal  

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
    CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAI/JUN) 

28/05 – Casamento de Claudiane; 28/05 - 

REUNIÃO DISTRITAL DAC ALIANÇA (Cong. Ernani 

Sátiro). 29/05 - Dia da Missionária Congregacional 

(25/05); 11/06 – 3º Encontro das Mães 

Intercessoras; 12/06 – Dia do Oficial; 12/06 – 

Domingo Missionário; 17/06 – Culto Especial dos 

Homens; 18/06 – Avanço Missionário Ernani 

Sátiro; 24 a 26/06 – Acampamento de Jovens; 

26/06 – Dia da Beneficência.             

            ANIVERSARIANTES DE JUNHO  

01-Mardoqueu Mendes (R. do Sol); 01-Nathan de 

Souza; 02-Myllena Araújo; 04- Lucyan Soares; 05-

Pr.Toni (Valentina); 06-Samuel de Oliveira; 06-Mª 

Geralda (Valentina); 08-Viviane da Costa; 08-

Isvonete da Silva (R. do Sol); 09-Marcone da  

Silva (R. do Sol); 09-Stefanie Giulyane; 10-Mª das 

Graças Maciel; 11-Euzari Mª (Valentina); 11-

Thamayron Alves (Valentina); 13-Katiane Ferreira 

(E. Sátiro); 14- Luiz Vasconcelos (R. do Sol); 15-

Janiele Andrade; 17-Jair Costa (J. Américo); 18-  

Dc. Marcos Soares (Valentina); 18- Mª José 

Teixeira (R. do Sol); 18-Emília Lopes (E. Sátiro); 19-

Enoque Monteiro; 20-Ana Gabrielly (E. Sátiro); 20-

Djanilson Rodrigues; 21-Henrique Viera 

(Valentina); 21-Camila Cíntia (Valentina); 23-Pb.  

Valdenor Torres; 23-Eliane da Penha (Valentina); 

24-Josefa de Aquino; 27- Kristofer Silva; 27-

Micaela Mota (Valentina); 28-Gabriel Cavalcanti 

(R. do Sol); 30- Edméia Brito; 30-Pr. Walter Bezerra 

e 30-Laércia Jamilly.           

 

 
 

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 26 
 

Davi recorre a Deus, confiando na sua 

própria integridade 
 

Salmo de Davi 
 

1 - Julga-me, Senhor, pois tenho andado em 

minha sinceridade; tenho confiado também no 

Senhor; não vacilarei. 2 - Examina-me, Senhor, 

e prova-me; esquadrinha a minha mente e o 

meu coração. 3 - Porque a tua benignidade está 

diante dos meus olhos; e tenho andado na tua 

verdade. 

4 - Não me tenho assentado com homens vãos, 

nem converso com os homens dissimulados.  

5 - Tenho aborrecido a congregação de 

malfeitores; não me ajunto com os ímpios. 

6 - Lavo as minhas mãos na inocência; e assim 

andarei, Senhor, ao redor do teu altar,  

7 - para publicar com voz de louvor e contar 

todas as tuas maravilhas. 8 - Senhor, eu tenho 

amado a habitação da tua casa e o lugar onde 

permanece a tua glória. 

9 - Não colhas a minha alma com a dos 

pecadores, nem a minha vida com a dos homens 

sanguinolentos, 10 - em cujas mãos há 

malefício, e cuja mão direita está cheia de 

subornos. 

11 - Mas eu ando na minha sinceridade; livra-

me e tem piedade de mim. 12 - O meu pé está 

posto em caminho plano; nas congregações 

louvarei ao Senhor.   

#######  

LEMBRETE AOS OBREIROS 
LER O TEXTO; INTERPRETAR O TEXTO; 

 E APLICAR O TEXTO NA HOMILIA   

 

 

 

ACAMPADENTRO DE JUNIORES E ADOLESCENTES 

(04,05/06): os Departamentos DINF/DMOC 

estarão promovendo nos dias citados um 

acampadentro de adolescentes e juniores (08 a 

15 anos). Esse acampadentro será realizado na 

própria igreja. Tema: “Juntos Somos Melhores”. 

Valor da taxa R$ 20,00 + 1 kg de alimento não 

perecível. Vagas limitadas. Reserve já a sua 

vaga junto a Stefanie ou Eudes Junior. 

ACAMPAMENTO DE JOVENS (24 a 26/06): no 

próximo mês teremos um acampamento dos 

nossos jovens em Santa Rita. Os preletores 

serão os pastores: Severino Carlos, Aurivan 

Marinho, Hamilton Medeiros e Jardiel Roberto. 

Pedimos aos pais que invistam na vida de seus 

filhos. R$ 100,00 é a taxa de inscrição para 

cada jovem. O pagamento pode ser parcelado. 

Contate o quanto antes com Murilo, diretor do 

DMOC, para reserva de vagas. Por ocasião 

desse acampamento será sorteada uma câmera 

fotográfica FUJIFILM, 16 megapixels, zoom 32x, 

O valor do ticket do sorteio é de R$ 5,00.  

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL: alertamos a todos 

os membros e congregados da III IEC/JPA sobre 

a necessidade de frequentarem assiduamente a 

Escola Bíblica Dominical. O Domingo é o dia do 

Senhor, reservado por Deus para que os seres 

humanos descansem de suas lides semanais e 

se dediquem a adoração a Ele. Isto é uma 

obrigação de todos, especialmente daqueles que 

professam a fé em Cristo. Não ouse nenhum 

dos membros e congregados da nossa Igreja a 

fazerem desse dia o que quiserem, sob pena de 

estarem afrontando a Deus e zombando de sua 

bondade. O mandamento divino é “Lembra-te do 

dia de sábado para o santificar”. O sábado dos 

cristãos é o domingo que é o dia em que o 

Senhor Jesus, Senhor da Igreja e do universo, 

ressuscitou dentre os mortos. 

DESENHOS REALISTAS: Matheus, jovem de nossa 

Igreja, é um desenhista que trabalha com 

desenho a grafite. Se você desejar um desenho 

seu em forma de quadro entre em contato com 

Sérgio, pai de Matheus, pelo fone (83) 

981911803. Preço a combinar.  

 

 

BODAS DE CERÂMICA OU VIME: o casal Og e 

Laércia completou no dia 27/05 nove anos de 

casados. Parabéns a Og e Laércia. Deus continue 

abençoando a vida de vocês e a de Nicholas. 

BODAS DE OLIVEIRA: Presb. José Diniz e Lúcia 

completarão terça-feira próxima (31/05) trinta e 

quatro anos de feliz união conjugal. Ao ilustre 

casal os nossos parabéns antecipado. 

CASAMENTO: casaram-se ontem em nossa Igreja 

os irmãos Claudiane Diniz e Florencio Vasquez. O 

casamento foi celebrado pelo pastor Josias 

Almeida (Betel Geisel). O conjunto Ebenézer 

participou do evento louvando a Deus. 

NOTA DE FALECIMENTO: faleceu com a idade de 

28 anos, no sábado dia 21/05, na BR 230, no 

trecho próximo ao Hospital de Trauma,  vitima de 

um desastre automobilístico a jovem Meiryelli 

Egito, membro de nossa Igreja. Faleceu também 

juntamente com ela o seu namorado Thiago 

Nogueira que dirigia o Corola acidentado. Às 

famílias enlutadas deixamos o registro de nossos 

sentimentos cristãos. 

COLOCAÇÃO DE TELAS: breve iremos colocar duas 

telas na lateral esquerda de nossa área coberta. 

Essas telas irão nos proteger de possíveis pedras 

jogadas por transeuntes. 

GRUPO DA IGREJA NO FACEBOOK: o pastor da 

Igreja criou no Facebook, rede social, um grupo 

(3IEC/JPA) onde são postadas coisas de interesse 

de nossa Igreja. Acesse e torne-se amigo. Você é 

bem-vindo. 

NOVA REVISTA EBD: desde o domingo passado 

estamos estudando as lições da revista da Escola 

Bíblica Dominical produzida pela nossa 

Denominação, que versa sobre a pessoa e a obra 

do Santo Espírito de Deus. Os esboços das lições 

continuarão a ser produzido pelo Pastor Walter. 

BERÇÁRIO: o nosso berçário já se encontra em 

funcionamento e disponível para as crianças. 

Lembrando aos irmãos que o DPAT adequou o 

espaço para o berçário, colocou forro de gesso, 

cerâmica e climatizou a área. A parte decorativa 

ficou a cargo do Presb. Evandro e de irmãs da 

Igreja dentre elas Amanda, esposa do Diác. 

Murilo Pedro. 

 
 


