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BOLETIM DOMINICAL – 18/12/16 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 
 Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição  

(Mc 10.32-34)  

     Na última ida de Jesus a Jerusalém, os discípulos, diz o 

texto em apreço, ficaram apreensivos com a Sua subida 

aquela cidade porque sabiam que a oposição ao Senhor tinha 

crescido e que em diversas ocasiões os religiosos judeus 

tentaram matá-lo.  No caminho, o Senhor Jesus, solenemente, 

fez aos seus discípulos a terceira e última revelação de que 

Ele seria entregue aos principais dos sacerdotes e escribas e 

que o condenariam a morte e o entregariam aos gentios para 

a execução da sentença de morte. “... E, tornando a tomar 

consigo os doze, começou a dizer-lhes as coisas que lhe 

deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e 

o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes 

e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos 

gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o 

matarão; mas, ao terceiro dia, ressuscitará” Mc 10.32-34 (As 

duas vezes que Jesus revelara essa parte do programa 

redentor encontram-se em Marcos 8.31-33 e Mc 9.30-32).      

Todos nós sabemos que o homem é um pecador e que estar 

condenado à morte. No programa divino, a Santíssima 

Trindade definiu que o Deus Filho viria a este mundo, 

encarnaria para oferecer a sua vida em sacrifício pelos 

pecados dos homens. Na encarnação do Verbo divino começa 

a operacionalização desse programa, culminando com a  

morte de Jesus na cruz e a consequente ressurreição dentre os 

mortos. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para 

a nossa justificação disse Paulo escrevendo aos Romanos 

(4.25). Que o que Jesus tinha revelado aos seus discípulos 

fazia parte do programa redentor não se tem dúvidas, senão 

vejamos: “Porque, verdadeiramente, contra o teu santo Filho 

Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas 

Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para 

fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham 

anteriormente determinado que se havia de fazer” At 4.27,28.  

                                                       Eudes Lopes  Cavalcanti   
 

                                                  

   
 ESCALA DE OBREIROS (DEZEMBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
18 – (D) Pb. Evandro,  

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

                    MOCIDADE (SÁB) 
Responsabilidade do Pastor Walter 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
21 – Marlene; 28 – Adriana Felix 

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

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
18 – Pr. Walter; 25 - Pr. Enoaldo;  

31 – Pr. Enoaldo 
CONGREGAÇÃO ROTA SOL (DOM) 
18 – Pb. Emanuel; 25 - Pr. Jedaías  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

18 – Pr. Samuel; 25 - Pb. Silas  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

                  18 – Dc. Francisco  
 

ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

 

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor 
 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje: Euclides/Marconi; Ter – Marçal 

 

CULTO DE NATAL  
25/12/16 – 18h 

 

CULTO DE FINAL DE ANO 
31/12/16 – 22h ÀS 24h   

  
POSSE DAS DIRETORIAS 31/12/16 

 

                    

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
       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); 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). 

 
 
 
 

ALUGA-SE APARTAMENTO NO GEISEL II, 02 
QUARTOS, SALA, COZINHA, WC E VAGA 
GARAGEM. CONTATO: DINIZ OU LÚCIA. 

988269592, 986467552. 
 

 

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 BIBLICA (SALMO 23) 
  

Felicidade de termos o Senhor  

               como nosso pastor 

1 - O Senhor é o meu pastor; nada me 

faltará. 2 - Deitar-me faz em verdes 

pastos, guia-me mansamente a águas 

tranquilas.  

3 - Refrigera a minha alma; guia-me 

pelas veredas da justiça por amor do seu 

nome. 

4 - Ainda que eu andasse pelo vale da 

sombra da morte, não temeria mal 

algum, porque tu estás comigo; a tua 

vara e o teu cajado me consolam. 

5- Preparas uma mesa perante mim na 

presença dos meus inimigos, unges a 

minha cabeça com óleo, o meu cálice 

transborda. 6 - Certamente que a 

bondade e a misericórdia me seguirão 

todos os dias da minha vida; e habitarei 

na Casa do Senhor por longos dias. 

                    ###### 
            DIRETORIAS III IEC/JPA 2017 

 

DIRETORIA DA ESCOLA BIBLICA DOMINICAL 

Dc. José Gentil (Sp); Pb. Valdenor Torres (VSp);  

 Leandro Lima (T); André Fragoso (S¹);  Bruno (S²) 

DIRETORIA DO EBENÉZER 

Adriana Meireles (D); Adeilda Meireles (VD);  

Aneilde Silvestre (S) Maria do Socorro (T)  

DIRETORIA DO GETSEMANI 

Laércia Diniz (D); André Fragoso (VD);  

Davi da Silva (S); Henery Lopes (T) 

DIRETORIA DO CIRCULO DE ORAÇÃO 

Adeilda Meireles (D); Adriana Félix (VD) 

LEGENDA:  

(D) Diretor; (VD) Vice Diretor; (T) Tesoureiro;  

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

(S²) 2º Secretário; (Sp) – Superintendente;  

 (VSp) – Vice Superintendente  

 

 

                              Cristo na Bíblia 
     1º, 2º Reis  - O  Rei de Israel 

 

      Os livros de 1º e 2º  Reis são anônimos, isto é, o autor ou 

autores não são identificados nos livros, mas a tradição judaica 

os credita ao profeta Jeremias. O livro de  1º Reis até o capítulo 

11 enfoca o reinado de Salomão filho de Davi.  Salomão que foi 

agraciado por Deus com o dom da sabedoria e com fabulosa 

riqueza construiu o templo em Jerusalém, que era uma 

aspiração do rei Davi, seu pai. Salomão começou bem o seu 

ministério que pode ser caracterizado em três palavras: paz, 

prosperidade e justiça, características essas representativas do 

reino messiânico. Salomão exagerou em relação ao item  

mulher   casando-se com mil delas e a maioria dessas 

mulheres perverteu o seu coração e ele não foi fiel ao Senhor 

na sua velhice. Por causa desse pecado, relata o livro de 1º 

Reis, o reino de Israel foi divido em dois. Dez tribos ficaram 

com  Jeroboão servo de Salomão e as duas restantes (Judá e 

Benjamim) com os reis da casa de Davi. A divisão do reino deu-

se no reinado de Roboão, filho de Salomão. Davi e Jeroboão I 

são os paradigmas dos respectivos reinos, sendo Davi a 

referência de um rei segundo o coração de Deus e Jeroboão a 

referência de um rei desobediente, arrogante e mau.  

      Os livros de Reis não tem nenhuma referência cristológica 

direta, no entanto, Salomão tipifica a Cristo no seu papel de 

rei, como filho prometido a Davi, o qual construiria o templo e 

herdaria o reino. Salomão ainda tipifica a Cristo especialmente 

na sua segunda vinda trazendo paz, prosperidade e justiça a 

terra. “E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu 

grandes vozes, que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de 

nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o 

sempre” Ap 11.15. No Novo Testamento é feita uma correlação 

entre Cristo e Salomão: “A Rainha do Sul se levantará no Dia 

do Juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos 

confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que 

está aqui quem é mais do que Salomão” Mt 12.42. Os profetas 

Elias e Eliseu, cujos ministérios estão registrados em 1º Reis, 
também tipificam a Cristo no seu ministério profético 

confirmando a sua mensagem com a operação de milagres. 

Elias realizou sete milagres e Eliseu catorze. O Senhor realizou 

inúmeros milagres sendo sete deles registrados no Evangelho 

de João, chamados de sinais. “Estes (sinais), porém, foram 

escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e 

para que crendo, tenhais vida em seu nome” Jo 20.31. (Veja 

ainda At 10.38).                    Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
 

ASSEMBLEIA DA IGREJA: hoje, no horário das 09h 

às 10h, teremos a assembleia da Igreja para 

homologação das diretorias para 2017, a 

autorização da organização da Cong. do Valentina 

em Igreja, e para apreciação da abertura do 

campo no bairro Colinas do Sul. 

ORGANIZAÇÃO DA IGREJA NO VALENTINA: hoje à 

noite, logo após o culto na Congregação do 

Valentina, será realizada uma assembleia com 

aqueles irmãos visando à organização da 

Congregação em Igreja conforme autorizado pela 

III IEC/JPA na assembleia desta manhã. O Pastor 

da Igreja sede dirigirá a assembleia e nela serão  

aprovado o estatuto da nova igreja, a eleição do 

pastor titular, dos oficiais presbíteros e diáconos 

bem como das diretorias dos departamentos. 

Ainda nessa assembleia teremos a consagração 

de presbítero e diáconos. 

CULTO DE NATAL: no próximo domingo, a partir 

das 18h, iremos celebrar o Natal de Jesus. Além 

do sermão sobre o Natal teremos a apresentação 

de uma cantata pelo Coral da Igreja e uma 

participação especial do Departamento Infantil. 

CULTO INAUGURAL DA IGREJA NO VALENTINA: no 

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 novos oficiais que será 

feita pelo pastor da nova Igreja. O Conjunto 

Getsêmani da III IEC/JPA se encarregará do 

momento de louvor no culto.  

CULTO DE FINAL DE ANO: no dia 31 deste mês 

iremos realizar o último culto deste ano, a partir 

das 22h. Como o dia 31/12 é um sábado, no dia 

seguinte (01/01/17 – Domingo) não teremos a 

Escola Bíblica Dominical, mas à noite desse dia 

estaremos juntos para adorarmos ao Senhor no 

primeiro culto de 2017, inclusive com a 

celebração da Ceia.  

 


