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BOLETIM DOMINICAL – 11/12/16 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 
O Mancebo de Qualidade (10.17-31) 

    Em certa ocasião, um homem religioso procurou a Jesus e 

fez-lhe a seguinte pergunta: “... Bom Mestre, que farei para 

herdar a vida eterna?” Mc 10.17. Jesus perguntou-se sobre 

alguns mandamentos da lei de Deus e ele respondeu que os 

observava desde a sua mocidade. O texto diz que Jesus o 

amou, mas que lhe disse que faltava uma coisa muito 

importante que era: “... vai, e vende tudo quanto tens, e dá-o 

aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem e segue-me”.   

Essas palavras abalaram o coração daquele homem, pois era 

rico. O texto diz que ao ouvir as palavras de Jesus ele se 

retirou triste.  Isso deu ensejo ao Senhor de fazer a seguinte 

revelação: “... Quão dificilmente entrarão no Reino de Deus 

os que têm riquezas!” Mc 10.23. Impactados por essas 

palavras os discípulos ficaram admirados e Jesus explicou-lhes 

que era difícil para os que confiavam nas riquezas entrar no 

reino de Deus, e acrescentou: “É mais fácil passar um camelo 

pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no Reino de 

Deus” Mc 10.25. (Uns acham que o camelo era uma corda 

grossa e a agulha um instrumento para costurar, e outros que 

o camelo seria o animal e o fundo da agulha uma porta baixa 

em Jerusalém – em ambos os casos tratava-se de algo 

impossível  de acontecer). Diante da observação dos discípulos 

de que assim ninguém poderia se salvar, Jesus disse que 

aquilo era impossível aos homens, mas possível a Deus. Em 

seguida, Pedro perguntou o que seria deles que tinham 

deixado tudo para segui-Lo. Em resposta Jesus disse: “... Em 

verdade vos digo que ninguém há, que tenha deixado casa, 

ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou 

campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 

cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, 

e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e, no século 

futuro, a vida eterna” Mc 10.29,30. E complementou: “Porém 

muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros 

serão primeiros” Mc 10.31.  No texto vemos o perigo de confiar 

nas riquezas e desprezar as coisas de Deus.   Pr. Eudes Lopes      
      

                                                  

      
    ESCALA DE OBREIROS (DEZEMBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
11 – (D) Pr. Genison, (P) Pr. Samuel;  

18 – (D) Pb. Evandro, (P) Pr. Waldemar;  
25 – (D) Pr. Samuel, (P) Pr. Eudes;  
31 – (D) Pr. Eudes, (P) Pr. Walter 

CULTO DEVOCIONAL 
11 – Pr. Ivanildo; 25 - Isabel 

MOCIDADE (SÁB) 
Responsabilidade do Pastor Walter 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
14 – Laércia;  

21 – Marlene; 28 – Adriana Felix 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

 (21) – Bosco; (14,28) - Meireles 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

11 – Dc. Josias;  
18 – Pr. Walter; 25 - Pr. Enoaldo;  

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

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

11 – Pb. Saul;  
18 – Pr. Samuel; 25 - Pb. Silas  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
11 – Pb. Silas; 18 – Dc. Francisco  

ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

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

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje: Bruno/Gentil; Ter – Euclides 

 

#############  

NOMEAÇÃO: o Pastor da Igreja, no uso de 

atribuições regimentais, nomeia as irmãs 

Adeilda Meireles e Adriana Félix diretora e 

vice-diretora do Círculo de Oração, 

respectivamente, para 2017. 
 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

           
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (DEZ) 

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

Programação DERE; 14/12 – Confecção calendário eventos 

2017; 15/12 – Reunião com oficiais do Valentina; 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- Pb. Carlos Alberto; 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-Bárbara Edinalva (E. Sátiro); 31-Elizabete Mª 

(Valentina) e 31-Cintia Alice (R. do Sol). 

 
 
 
 

DIA DA BÍBLIA  
2º DOMINGO DE DEZEMBRO 

PRELETOR (MANHÃ): PR. IVANILDO 
PRELETOR (NOITE): PR. SAMUEL 

 

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/


 
 

 

DIRETORIAS III IEC/JPA 2017 

Departamento de Patrimônio (DPAT) 

(D) – Pr. Eudes L. Cavalcanti; 

(VD) – Pb. Evandro José; (T) – Pb. Genison Brito; 

(S¹) – Pb. José Diniz; (S²) – Dc. Joaquim Meireles 

Departamento de Homens (DHEC) 

(D) – Pb. Silas França; (VD) – Dc. José Gentil; 

(T) – Dc. Nivaldo Batista; (S¹) – Dc. José Marçal;  

(S²) – Dc. Euclides Félix; (C) – Pr. Eudes Lopes  

Departamento de Auxiliadoras (DAUC) 

(D) – Iza Maria; (VD) – Adriana Meireles 

(T) – Vera Lúcia; (S) – Aneilde Silvestre;  

(C) – Adeilda Meireles 

Departamento de Mocidade e Adolescentes (DMOC) 

(D) – Dc. Josias Junior; (VD) – Dc. Murilo Pedro;  

(T) – Asp. Dc. José Bruno; (S¹) – Déborah Thamires; 

 (S²) – Laélia Diniz; (C) – Pr. Walter Moura 

Departamento de Educação Religiosa DERE 

(D) – Pr. Walter Moura; (VD) – Pr. Samuel Santos;  

(T) – Leandro Lima; (S) – Aneilde Silvestre 

Departamento de Louvor (DLOV) 

(D) – Raquel Moura 

(VD) – Dc. Murilo Pedro; (T) – André Fragoso;  

(S¹) – Isabel Cristina; (S²) – Laércia Diniz;  

(C) – Dc. Josias Junior 

Departamento de Beneficência (DBEN) 

(D) Pb. Evandro José, (VD) Pb. Valdenor Torres; 

 (T) Dc. José Marçal; (S) Dc. Joaquim Meireles 

Departamento Infantil (DINF) 

(D) Laércia Diniz; (VD) Risolene Muniz; (T) Lígia Keila;  

(S¹) Stefanie Vilela;  (S²) Mayana Burity 

Departamento de Contabilidade (DCON) 

(D) Lúcia Diniz; (VD) Laélia Diniz 

Secretaria de Missões (SEMI) 

(D) – Pr. Samuel Santos; (VD) – Asp. Dc. José Bruno;  

(T) – Pb. Genison Brito; (S¹) – Déborah Thamires;  

(S²) – Leandro Lima 

Secretaria de Mídias e Publicações (SMIP) 

(D)  Fabiano Almeida; (VD) – Eudes Junior 

Departamento de Casais (DCAS) 

(A DEFINIR) 
 

LEGENDA: (D) Diretor; (VD) Vice Diretor;  

(T) Tesoureiro;  (S) Secretário; (S¹) 1º Secretário;  

(S²) 2º Secretário;  (C) Conselheiro  

 

 

                              Cristo na Bíblia       

1º, 2º Samuel – O Rei de Israel 
 

 O livro de 1 Samuel contempla o período final dos juízes, a 

ascensão e queda do tumultuado reinado do primeiro rei de 

Israel, Saul e o surgimento de Davi no cenário israelita (a sua 

consagração secreta como rei substituto de Saul). Quando o 

profeta sacerdote Samuel envelheceu, os líderes do povo de 

Deus foram a sua presença e solicitaram que ele ungisse um rei 

para governar Israel e eles apresentaram a Samuel as razões 

desse pedido: “... disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus 

filhos não andam pelos teus caminhos; constitui-nos, pois, 

agora, um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o têm 

todas as nações” 1 Sm 8.4,5. Essa solicitação assustou a Samuel 

que após consultar ao Senhor e com a sua autorização ungiu 

Saul como rei de Israel. Saul ascendeu ao trono de Israel por 

uma vontade permissiva de Deus e não diretiva, pois o tempo 

da monarquia teocrática não chegaria com Saul que era da 

tribo de Benjamim e sim com um representante da tribo de 

Judá, Davi. A monarquia teocrática era uma possibilidade  

identificada na lei mosaica: “Quando entrares na terra que te 

dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e 

disseres: Porei sobre mim um rei, assim como têm todas as 

nações que estão em redor de mim, porás, certamente, sobre ti 

como rei aquele que escolher o Senhor, teu Deus; dentre teus 

irmãos porás rei sobre ti; não poderás pôr homem estranho 

sobre ti, que não seja de teus irmãos” Dt 17.14,15. Em seguida, 

o texto de Deuteronômio fala sobre os direitos e deveres do 

futuro rei (Dt 17.14-20). Davi, o segundo rei de Israel, tipifica 

Cristo como rei segundo o coração de Deus. No texto de 2 Sm 

7.1-17 encontramos a promessa feita por Deus a Davi de que 

um dos seus descendentes governaria o seu povo, reinado esse 

com dimensão eterna: “Porém a tua casa e o teu reino serão 

firmados para sempre diante de ti; teu trono será firme para 

sempre” 2 Sm 7.16. Essa profecia somente poderia  se cumprir 

em Cristo, como de fato se cumpriu, pois se tratava de um 

reinado da casa de Davi com dimensão eterna, o que não 

caberia na descendência humana de Davi que desapareceu da 

história quando do cativeiro babilônico. Davi era um tipo de 

Cristo como rei, na unção que recebera, nos dias de 

humilhação e posterior ascensão ao trono. Jesus, o Rei eterno, 

é identificado no Apocalipse, assim: “E na veste e na sua coxa 

tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores” Ap 

19.16. (Veja ainda Ap 5.5). Hoje Jesus como rei governa o 

universo e a igreja. (1 Co 15.24,25). Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

DIA DA BÍBLIA: hoje pela manhã e à noite iremos 

comemorar o Dia da Bíblia (segundo domingo de 

dezembro). Pela manhã pregará o Pr. Ivanildo e a 

noite o Pr. Samuel Santos. 

CALENDÁRIO DE EVENTOS 2017: na próxima 

quarta-feira (14/12), conforme programado, 

haverá a reunião para confecção do calendário 

de eventos da igreja para 2017. É obrigatória a 

presença dos novos diretores eleitos e dos 

dirigentes das congregações do Ernani Sátiro, 

José Américo e Rota do Sol.  

ORGANIZAÇÃO DA IGREJA NO VALENTINA: No  

próximo domingo (dia 18/12), logo após o culto 

da noite, na Congregação do Valentina, teremos 

uma assembleia com aqueles irmãos para a 

organização da Congregação em Igreja.  O Pastor 

da Igreja sede dirigirá a assembleia e nela serão  

aprovado o estatuto da nova igreja, a eleição do 

pastor titular da mesma e a eleição dos oficiais 

presbíteros e diáconos bem como das diretorias 

dos departamentos para 2017. 

CULTO INAUGURAL DA IGREJA NO VALENTINA: no 

próximo dia 29/12 (quinta-feira), a partir das 

19.30h, teremos as festividades de inauguração 

da 7ª Igreja Evangélica Congregação de João 

Pessoa (ex - congregação do Valentina). Um 

ônibus sairá da igreja sede levando o Conjunto 

Ebenézer e outros irmãos para participar dessas 

festividades. Nesse culto, que será dirigido pelo 

Pastor Eudes, teremos a posse do pastor da 7ª 

IEC/JPA que será feita por um representante da 

ALIANÇA, e a posse dos oficiais e diretores de 

departamentos que será feita pelo pastor 

empossado da nova Igreja. O Conjunto Getsêmani 

da III IEC/JPA se encarregará do momento de 

louvor no culto. Ainda nesse culto haverá a 

consagração de presbítero e diáconos. 

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DA IGREJA: 

devido à assembleia de organização da Igreja no 

Valentina e de outros fatores operacionais, 

excepcionalmente, não haverá o jantar de 

confraternização da Igreja neste ano, conforme 

programado no nosso calendário de eventos. Os 

departamentos e conjuntos estão liberados para 

fazer os seus eventos de confraternização. 

 


