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BOLETIM DOMINICAL – 27/11/16 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 
A Questão do Divórcio  (10.1-12) 

    Em certa ocasião, quando Jesus estava na 

Judéia ensinando a uma multidão, 

aproximaram-se dele alguns fariseus, que 

lhe perguntaram se era lícito ao homem 

repudiar a sua mulher. Jesus perguntou a 

eles o que a lei mosaica dizia sobre o 

assunto, e eles responderam que ela 

permitia que o homem desse carta de 

divórcio a sua mulher.  Essa reposta ensejou 

a Jesus explicar que Moisés fizera aquilo 

por concessão devido à dureza do coração 

do homem. Em seguida, o Senhor Jesus 

reinterpretando a lei, reporta-se ao princípio 

da criação quando o Criador uniu o primeiro 

casal e disse que a partir dessa união os 

dois seriam uma só carne, e diz que o que 

Deus ajuntou não o separe o homem. Em 

casa, respondendo aos seus discípulos, 

Jesus disse: “... Qualquer que deixar a sua 

mulher e casar com outra adultera contra 

ela. E, se a mulher deixar a seu marido e 

casar com outro, adultera” Mc 10.11,12. É 

bom lembrar que o adultério é coisa grave 

aos olhos de Deus e que na antiguidade era 

punido com a morte por apedrejamento. 

Mais na frente, o Espírito Santo usando 

Paulo explica que a dissolução do 

casamento só é possível com a morte de um 

dos cônjuges (Rm 7.2,3), ou por deserção 

irreversível, ou seja, o descrente não quiser 

viver com o crente por causa da fé em Cristo 

(1 Co 7.12-16).     Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

      

                                                  

 ESCALA DE OBREIROS (DEZEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

04 – (D) Pb. Diniz, (P) Pr. Eudes;  
11 – (D) Pr. Genison, (P) Pr. Samuel;  
18 – (D) Pb. Evandro, (P) Pr. Eudes;  
25 – (D) Pr. Samuel, (P) Pr. Eudes;  
31 – (D) Pr. Eudes, (P) Pr. Walter 

CULTO DEVOCIONAL 
04 – Laércia; 11 – Pr. Ivanildo;  

18 – Murilo; 25 - Isabel 
MOCIDADE (SÁB) 

Responsabilidade do Pastor Walter 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

07 – Iza Maria; 14 – Laércia;  
21 – Marlene; 28 – Adriana Felix 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
 (07,21) – Bosco; (14,28) - Meireles 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
04 – Pb. Severino; 11 – Dc. Josias;  
18 – Pr. Walter; 25 - Pr. Enoaldo;  

31 – Pr. Enoaldo 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

04 – Ev. Davi; 11 – Pr. Jedaías;  
18 – Pb. Emanuel; 25 - Pr. Jedaías  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

04 – Asp. Dc. Fabiano; 11 – Pb. Saul;  
18 – Pr. Samuel; 25 - Pb. Silas  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
04 – Pr. Samuel; 11 – Pb. Silas;  

18 – Dc. Francisco  
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

CASA DE ACOLHIDA 
10 - Dc. Josias;  

17 – Pr. Samuel (Natal Casa Acolhida) 
LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor 

 

ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje: Bruno/Marçal; Ter – Marconi 
 

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
     CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 

26,27/11 – Aniversário DMOC. 03/12 - Reunião 

Lideranças (almoço); 09/12 – Culto Celízia; 11/12 

– Dia da Bíblia (2º domingo de dezembro); 11/12 – 

Programação DERE; 14/12 – Confecção 

calendário eventos 2017; 16/12 – Culto de 

Gratidão Antônia; 18/12 – Assembleia de 

Membros; 18/12 – Jantar de Confraternização 

Igreja; 23/12 – Jantar de Confraternização 

Valentina; 25/12 – Celebração do Natal; 31/12 – 

Culto de Final de ano; 31/12 – Posse diretorias 

eleitas.  

       ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 

01-Carlos Alberto (Pb); 01-Lamarck Ribeiro; 02-Kézya 

Lopes; 03-Mª Júlia (E. Sátiro); 03-Albiana Alves; 05-Fábio 

Lima; 05-Saullo Vinicius (E. Sátiro); 05-Débora Thamyres; 

07-Daynne (Valentina); 07-André Augusto; 07-Anna Júlia; 

08-Mª da Conceição; 09-José Afonso (E. Sátiro); 09-

Sueleide de Holanda (Valentina); 10-Neusa de Moura; 11-

José Inaldo (R. do Sol); 12-Edvando Bonifácio (Dc. R. do 

Sol); 12-Lucas Henrique (Valentina); 14-Mª Teodória; 15-Mª 

do Socorro (R. do Sol); 15-Mª Eliane; 16-Ana Lia Mendes (R. 

do Sol); 18-Irurá Fernandes (Valentina); 19-Waltercir 

Ribeiro (Valentina); 21-Nayara Gabriella (Valentina); 24-

Joselito (Valentina); 25-Danielle Santiago (E. Sátiro); 25-

Suelma Priscila (Valentina); 26-Telma Geusa (Valentina); 

27-Matheus Filho; 28-Emanueli Ferreira; 30-Barbara 

Edinalva (E. Sátiro); 31-Elizabete Mª (Valentina) e 31-Cintia 

Alice (R. do Sol). 

 
 

CULTO DE NATAL – 25/12; CULTO DE FINAL DE ANO – 31/12 

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 119.1-16 

A excelência da lei do Senhor  

e a felicidade daquele que a observa 
 

1 - Bem-aventurados os que trilham 

caminhos retos e andam na lei do Senhor. 

2 - Bem-aventurados os que guardam os 

seus testemunhos e o buscam de todo o 

coração. 3 - E não praticam iniquidade, 

mas andam em seus caminhos. 4 - Tu 

ordenaste os teus mandamentos, para que 

diligentemente os observássemos.  

5 - Tomara que os meus caminhos sejam 

dirigidos de maneira a poder eu observar 

os teus estatutos. 6 - Então, não ficaria 

confundido, atentando eu para todos os 

teus mandamentos. 7 - Louvar-te-ei com 

retidão de coração, quando tiver aprendido 

os teus justos juízos.  

8 - Observarei os teus estatutos; não me 

desampares totalmente. 

 9 - Como purificará o jovem o seu 

caminho? Observando-o conforme a tua 

palavra. 10 - De todo o meu coração te 

busquei; não me deixes desviar dos teus 

mandamentos. 11 - Escondi a tua palavra 

no meu coração, para eu não pecar contra 

ti. 12 - Bendito és tu, ó Senhor! Ensina-me 

os teus estatutos. 13 - Com os meus lábios 

declarei todos os juízos da tua boca. 14 - 

Folgo mais com o caminho dos teus 

testemunhos do que com todas as 

riquezas. 15 - Em teus preceitos meditarei 

e olharei para os teus caminhos. 16 - 

Alegrar-me-ei nos teus estatutos; não me 

esquecerei da tua palavra. 

 
REUNIÃO LIDERANÇAS DA IGREJA 
SÁBADO DIA 03/12 - ALMOÇO 0800 

 

 

                              Cristo na Bíblia       

Juízes – O Libertador 
 

 Depois que Josué conquistou a terra da promessa e a dividiu 

entre as doze tribos de Israel e depois que faleceu aquela 

geração de líderes conquistadores o povo de Deus entrou num 

período de decadência espiritual, moral e civil.  Esse período 

de altos e baixos na vida de Israel durou aproximadamente 

quatro séculos. Ainda esse período pode ser sintetizado em 

quatro palavras: pecado, opressão, arrependimento, 

libertação. O povo pecava, Deus o punia através de povos 

fronteiriços de Israel. O povo se arrependia e Deus levantava  

libertadores que livravam o povo, que foram os juízes. Uma 

frase é celebre como lema desse período: “Naqueles dias não 

havia rei em Israel e cada um fazia o que achava bom aos seus 

olhos”. Foram quatorze os juízes desse período (Otoniel, Eúde, 

Sangar, Débora/Baraque, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibsã, Elom, 

Abdom, Sansão, Eli e Samuel), sendo doze identificados no livro 

de Juízes e dois no livro de 1 Samuel (Eli, Samuel). A exceção de 

Tola, Jair, Ibsã, Elom, Abdom e Eli, todos os outros foram juízes 

usados por Deus para libertar o seu povo da opressão de 

estrangeiros e julgar o povo em suas demandas. Esses juízes 

libertadores simbolizavam a Cristo em dois importantes papeis:  

o de libertar o povo da escravidão provocada pelo pecado e de 

julgar os seus atos no cotidiano de suas vidas. Assim como os 

juízes libertaram o povo da opressão e da punição por causa 

do pecado, Jesus, o grande libertador, liberta o seu povo do 

poder, do domínio e da presença do pecado e julga os atos 

individuais praticados por ele. No evangelho de João nos é dito 

que o pecado escraviza o homem (Jo 8.34). É-nos dito também 

que Jesus é o grande libertador que liberta o seu povo do 

pecado: “e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” 

Jo 8.32. “Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis 

livres” Jo 8.36. Em Colossenses 1.13 nos é dito que Ele nos 

libertou do império das trevas e nos transportou para o reino 

do filho do seu amor. No Apocalipse 1.5 encontramos que Jesus 

com o seu sangue nos libertou de nossos pecados. A poderosa 

obra realizada por Cristo na cruz liberta o homem da 

condenação do pecado.    Jesus também, como juiz que é, julga 

os atos praticados pelos crentes no cotidiano de suas vidas. O 

apóstolo Paulo tinha consciência disso quando disse: “Mas, 

quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor,..."  (1 Co 

11.32). Paulo ainda disse que todos nós iremos comparecer 

diante do tribunal de Cristo para darmos conta de nossa 

mordomia (Rm 14.10-12).      Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

ANIVERSÁRIO DO DMOC (26,27/11): ontem 

começaram as festividades de aniversário do 

nosso Departamento de Mocidade. Pregou no 

culto o Pastor Mano. Hoje pela manhã e a noite a 

festa continua, pregando pela manhã o Pastor 

Bartolomeu Lopes e a noite o Pastor Leonardo 

Félix. O tema escolhido pela liderança do DMOC é 

“Jovens guiados pelo Espirito Santo” baseado em 

Rm 8.14, que diz: “Pois todos os que são guiados 

pelo Espírito de Deus são filhos de Deus”.  

REUNIÃO DE LIDERANÇAS DA III IEC/JPA (03/12): 

no próximo sábado os pastores, oficiais 

presbíteros, diáconos e aspirantes a diáconos, os 

dirigentes das congregações, diretores de 

departamentos atuais e futuros (2017) estão 

sendo convidados para um momento de adoração 

a Deus seguido de um almoço oferecido pela 

Igreja (0800). O Presb. Saul é o responsável 

pelas compras e a irmã Iza Maria pela 

preparação do almoço. A direção do culto é do 

pastor da Igreja. Reflexão bíblica: Pr. Enoaldo 

José. O conjunto Getsêmani está convidado para 

essa reunião. A reunião começará as 09.30h. 

BODAS DE PRATA: o casal diác. Francisco 

Martins/Penha completou no dia 13/11/16 vinte 

e cinco anos de feliz união conjugal. 

Parabenizamos aos ilustres irmãos pela 

expressiva data e ao mesmo tempo louvamos a 

Deus por ter dado a Francisco uma esposa 

idônea e a Penha um marido exemplar.  

CALENDÁRIOS SETORIAIS: as diretorias eleitas 

para 2017 se reunirão para confecção de seus 

calendários setoriais, que irão fornecer dados 

para a confecção do calendário geral de eventos 

da Igreja cuja reunião será realizada em 14/12. 

DIRETORIA DINF: hoje à noite, logo após o culto, 

teremos uma reunião com todas as mães e 

pessoas interessadas no ministério de crianças, 

para a escolha da diretoria do Departamento 

Infantil para 2017. Compareçam! 
 

DIA DA BÍBLIA  
2º DOMINGO DE DEZEMBRO (MANHÃ) 

PROGRAMAÇÃO DO DERE 
PRELETOR: PR. IVANILDO 

 

 


