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BOLETIM DOMINICAL – 17/07/16 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 
A Filha de Jairo – A Mulher que tinha um 

fluxo de sangue (5.21-43) 

   Depois do episódio da expulsão de demônios 

em Gadara, Marcos nos apresenta dois fatos, um 

intercalado no outro, que foram os casos da 

ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher 

com um fluxo de sangue. 

   O relato começa com a ida de Jairo, um dos 

principais da sinagoga, a presença de Jesus 

pedindo socorro para que ele curasse a sua 

filha. Quando Jesus ia para a casa dele,  

acompanhado de uma multidão, uma mulher 

com uma hemorragia contínua aproximou-se 

dele e tocou em suas vestes e foi curada. 

Segundo o seu testemunho, ela dizia em seu 

coração que assim que tocasse nas vestes de 

Jesus ficaria curada, o que de fato aconteceu, 

sendo a sua fé elogiada por Jesus. 

  Na continuação da ida de Jesus para a casa de 

Jairo, chegou a notícia de que sua filha falecera 

e que não precisava mais incomodar o Mestre. 

Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: “Não temas, 

crê somente”. Ao chegar naquela casa os 

pranteadores já estavam em ação, e Jesus 

perguntou a todos por que estavam alvoroçados 

e choraram, pois a menina não estava morta e 

sim dormia, e todos riam dele. O senhor Jesus 

entrou no quarto da menina acompanhado de 

Pedro, Tiago e João e dos pais dela e,  pegando a 

mão da menina, ordenou que ela se levantasse 

(Talita cumi) e assim aconteceu.  A ressuscitação 

da menina deixou os presentes assombrados 

com grande espanto. Jesus ordenou que eles não 

divulgassem o fato, e que dessem de comer a 

menina.               Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

  

                       

                                      

         
      ESCALA DE OBREIROS (JULHO) 

 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
17 – (D) Pb. Diniz, (P) Pr. Samuel;  

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

CULTO DEVOCIONAL 
17 – Marconi;  

24 - André Fragoso; 31 –Pb. Valdenor 
MOCIDADE (SÁB) 

Responsabilidade do Pastor Walter 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

20 - Adriana Félix; 27 - Pr. Samuel 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

(20) – Bosco; (27) - Meireles 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

17 – Pb. Severino;  
24 – Pb. Silas; 31 – Pr. Enoaldo  

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
17 – Pr. Jedaías;  

24 – Pb. Emanuel; 31 – Pr. Jedaías  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

17 – Pr. Walter;  
24 – Pb. Saul; 31 – Pb. Emanuel  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

17 – Fabiano;  
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/Euclides; 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 32 

A felicidade do homem perdoado. 

Exortação ao arrependimento 
 1 - Bem-aventurado aquele cuja transgressão 

é perdoada, e cujo pecado é coberto. 2 - Bem-

aventurado o homem a quem o Senhor não 

imputa maldade, e em cujo espírito não há 

engano. 3 - Enquanto eu me calei, 

envelheceram os meus ossos pelo meu 

bramido em todo o dia. 4 - Porque de dia e de 

noite a tua mão pesava sobre mim; o meu 

humor se tornou em sequidão de estio. (Selá) 

5 - Confessei-te o meu pecado e a minha 

maldade não encobri; dizia eu: Confessarei ao 

Senhor as minhas transgressões; e tu 

perdoaste a maldade do meu pecado. (Selá) 

6 - Pelo que todo aquele que é santo orará a 

ti, a tempo de te poder achar; até no 

transbordar de muitas águas, estas a ele não 

chegarão. 7 - Tu és o lugar em que me 

escondo; tu me preservas da angústia; tu me 

cinges de alegres cantos de livramento. (Selá) 

8 - Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que 

deves seguir; guiar-te-ei com os meus olhos.  

9 - Não sejais como o cavalo, nem como a 

mula, que não têm entendimento, cuja boca 

precisa de cabresto e freio, para que se não 

atirem a ti. 

10 - O ímpio tem muitas dores, mas aquele 

que confia no Senhor, a misericórdia o 
cercará. 11 - Alegrai-vos no Senhor e 

regozijai-vos, vós, os justos; e cantai 

alegremente todos vós que sois retos de 

coração. 

ELABORAÇÃO ESTATUTO FUTURA IGREJA: na 

próxima quarta-feira começarão as reuniões 

para a elaboração do estatuto da futura igreja 

no Valentina. A comissão para elaboração do 

estatuto é composta dos seguintes irmãos: 

Pastores Eudes, Walter, Jedaías e Samuel; 

Presbíteros Enoaldo José, Severino Higino, 

Evandro José, José Diniz e Saul Santos. As 

reuniões acontecerão no templo sede, nas 

quartas-feiras, a partir das 19.30h. 

DIA DA MULHER CONGREGACIONAL: a diretoria 

do Departamento de Auxiliadoras decidiu 

comemorar o Dia da Mulher Congregacional um 

pouco mais na frente. Nos boletins que se 

seguem iremos dar mais informações sobre 

esse evento. 

REUNIÃO DE LIDERANÇAS: a reunião de 

lideranças da III IEC/JPA foi adiada para uma 

data ainda não definida. O adiamento deu-se 

devido ao estado de saúde do pastor da Igreja. 

Breve será informada outra data em que esse 

evento acontecerá. 

ANIVERSÁRIO GRUPO ÁGAPE: o aniversário do 

grupo Ágape, previsto para o próximo sábado, 

foi adiado para o mês de outubro.  

ANIVERSÁRIO CORAL FILHOS DO REI: a 

festividade de aniversário do nosso Coral, 

prevista para o dia 24/07, foi adiada para 

setembro quando será celebrada juntamente 

com o aniversário da Igreja. 

CLIMATIZAÇÃO SALA ESCOLA BIBLICA: estamos 

providenciando 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. A 

climatização dessa sala está sob a coordenação 

do 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. 

 

 

OS CULTOS DA IGREJA 

   Os cultos que oferecemos a Deus são os 

momentos mais preciosos na vida de uma 

comunidade evangélica. É o momento em que 

Deus encontra o seu povo para receber a sua 

adoração. Quando essa adoração é bem feita, de 

uma forma que agrada a Deus, em contrapartida 

Ele graciosamente dispensa as suas bênçãos  

sobre a comunidade. O Senhor da Igreja 

prometeu que todas as vezes que o seu povo se 

reunisse em seu nome aí estaria ele no meio 

deles. Não existe nada mais glorioso na vida de 

uma igreja do que esse momento em que o 

Senhor da Igreja se faz presente através do Seu 

Espirito no meio da comunidade.  

   Infelizmente estamos vendo uma geração de 

crentes que vive em função de shows gospel. Só 

se reúne quando um cantor famoso, ou um  

pregador, ou ainda m grupo musical famoso se 

faz presente. Que visão equivocada desses 

irmãos! Não existe maior atrativo numa reunião 

do que a presença de Deus no meio dela.  

    A presença de Deus é a Shekinah divina que 

enche o santuário de graça e alegria. “Far-me-ás 
ver a vereda da vida; na tua presença há 
abundância de alegrias; à tua mão direita há 
delícias perpetuamente” Sl 16.11. Que a 

presença de Deus nas reuniões  da Igreja é real é 

só observar os textos a seguir: “Porque onde 
estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí 
estou eu no meio deles” Mt 18.20. “... Porque vós 
sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: 
Neles habitarei e entre eles andarei;...” 2 Co 

6.16. “... Isto diz aquele que tem na sua destra 
as sete estrelas, que anda no meio dos sete 
castiçais de ouro” Ap 2.1.  

    Há uma recomendação divina para que não 

abandonemos a nossa Congregação, pois é nas 

reuniões da congregação que Deus se faz 

presente, quando essas reuniões são realizadas 

para glorificar a Deus. “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 

         
 


