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BOLETIM DOMINICAL – 22/05/16 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 
A Blasfêmia dos Escribas (3.20-29)    

    Nesse trecho do seu evangelho, Marcos 
informa que o Senhor Jesus estava numa 
residência para onde afluiu uma grande 
multidão. Em seguida o evangelista informa 

que a família de Jesus, Maria e seus irmãos, 
ouvindo o que estava acontecendo naquela 
casa saíram para prendê-lo, porque achava 
que ele estava fora de si, devido  Jesus estava 
expulsando demônios. 
    Em seguida, Marcos relata um comentário 
feito pelos fariseus que diziam que Jesus 
expulsava os demônios pela autoridade de 
Belzebul, o príncipe dos demônios. Isso deu 
ensejo ao Senhor proferir uma parábola que 

falava que Satanás não teria nenhum 
interesse de expulsar os demônios que  estão 
sob o seu controle, pois assim o seu reino 
estaria dividido e um reino dividido não 
poderia subsistir. Ainda nessa parábola Jesus 
deixou bem claro que só quem pode expulsar 
demônios é quem tem poder para tanto 
(entrar na casa do valente, dominar o valente 
e espoliar a sua casa), e isso Ele tinha. 

    Depois, Jesus trata sobre o pecado de 
blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado esse 
que não se tem perdão. A blasfêmia contra o 
Espirito é a deliberada decisão de uma pessoa 
de não dá credito a obra realizada pelo 
Espírito, ou seja, a resistência de um indivíduo 
a ação do Espírito que quer levá-lo fé em 
Cristo. Esse é o único pecado para o qual não 
há perdão. É o famoso pecado para a morte 

falado por João (1 Jo  5.16).  Pr. Eudes Lopes      

   

                       

                                      

      ESCALA DE OBREIROS (MAIO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

22 – (D) Pb. Diniz, (P) – Dc. Josias;  
29 – (D,P) Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 
22 – Merilin;  29 - Laércia 

MOCIDADE (SÁB) 
Responsabilidade do Pastor Walter 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
25 – Pr. Samuel  

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
25 - Meireles 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
22 – Pr. Jedaías; 29 – Pb. Enoaldo 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
22 – Pb. Emanuel; 29 – Pr. Walter 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

22 – Fabiano; 29 – Pb. Saul  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

22 – Pr. Samuel; 29 – Dc. Nivaldo 
         ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

24 – (D) Pb. Diniz, (P) Pr. Eudes;  
31 – (D) Pb. Evandro, (P) Marlene Soares   

CASA DE ACOLHIDA 
28 – Dc. Josias 

ESCALA DE DIÁCONO 

Hoje – Demétrio/Marçal; Terça - Davi    
 
 

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor 
 

PARA REFLEXÃO DOS OBREIROS:  
“Porque Esdras tinha preparado o seu 

coração para buscar a lei do Senhor e para 
a cumprir e para ensinar em Israel os seus 

estatutos e os seus direitos” Ed 7.10  
(estudar, cumprir e ensinar) 

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
     
    CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAI/JUN) 
27/05 – Mês do Lar;  25/05 - Dia da Missionária 

Congregacional; 26/05 – Manhã de Jejum e Oração; 

28/05 – Casamento de Claudiane; REUNIÃO 

DISTRITAL DAC ALIANÇA. 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 MAIO  
01-Edileusa Gomes, 01-Dc. Antônio João, 01-Daniel 

Júnior e Mª Eduarda (E. Sátiro), 02- Cassienne Souza 

(Valentina), 02-Asp. Dc. Marconi Cavalcanti, 03-

Inácia Santos (R. do Sol), 05-Presb. Adelson 

Alexandre, 05-Gabrielle Santos, 05 - Edineide 

Ferreira; 06-Edilene Santana (Valentina, 07-Denílson 

Pereira (R. do Sol), 08-Weslanya Kelly (R. do Sol), 08-

Carmelita Tereza, 09-Mª do Socorro Cavalcante (R. 

do Sol), 09-Paulo Sérgio Brasil, 09-Ariane Santana 

(Valentina), 09-Miriam Joaquim, 10-Lucas Silva 

(Valentina), 11-Dc. Joaquim de Meireles, 11 – Maria 

Edinalva; 11-Lucas Silva (Valentina), 12-Kauane 

Ribeiro (E. Sátiro), 13-Gabriel Braz, 13- Celízia Ferrer, 

14-Josefa Maria (Valentina), 16-Anderson Amaral 

(Valentina), 18-Jean Carlos (Valentina), 19-Rebeca 

Raquel (Valentina),  19- Adriana Félix (esp. Pr. 

Samuel), 21-Mª Luiza (filha/Wirlline), 21-Mª das 

Graças (R. do Sol), 24-Daniely Bezerra (E. Sátiro), 25-

Mª da Penha Martins (J. Américo), 25-Júlia Mendonça 

(Valentina), 27-Og Ludwing, 27-Mª da Penha 

(Valentina), 27-Ingrid Victória (E. Sátiro), 28-Nayra 

França, 28-Dc. Demétryo Albuquerque, 28- Pb. 

Severino Higino (Valentina), 29-Sara Lavine 

(Valentina), 29-Hellen Nogueira (Valentina), 29-Eliane 

Paulo (Valentina) e 31-Graça Alcântara. 

          PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES 

 

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 



 

 

 

LEITURA BÍBLICA     Salmo 30 
 

A ira de Deus dura um momento só, 

mas a sua benignidade é eterna 

 
 1 - Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me 

exaltaste; e não fizeste com que meus 

inimigos se alegrassem sobre mim. 2 - 

Senhor, meu Deus, clamei a ti, e tu me 

saraste. 3 - Senhor, fizeste subir a minha 

alma da sepultura; conservaste-me a vida 

para que não descesse ao abismo. 

4 - Cantai ao Senhor, vós que sois seus 

santos, e celebrai a memória da sua 

santidade. 

5 - Porque a sua ira dura só um momento; 

no seu favor está a vida; o choro pode 

durar uma noite, mas a alegria vem pela 

manhã. 6 - Eu dizia na minha prosperidade: 

Não vacilarei jamais. 7 - Tu, Senhor, pelo 

teu favor fizeste forte a minha montanha; 

tu encobriste o teu rosto, e fiquei 

perturbado. 8 - A ti, Senhor, clamei, e ao 

Senhor supliquei. 9 - Que proveito há no 

meu sangue, quando desço à cova? 

Porventura, te louvará o pó? Anunciará ele 

a tua verdade? 10 - Ouve, Senhor, e tem 

piedade de mim; Senhor, sê o meu auxílio. 

11 - Tornaste o meu pranto em folguedo; 

tiraste o meu cilício e me cingiste de 

alegria; 12 - para que a minha glória te 

cante louvores e não se cale; Senhor, Deus 

meu, eu te louvarei para sempre. 

 

MÊS DO LAR -  CULTO NAS SEXTAS-FEIRAS 

(06,13,20,27/05) – A PARTIR DAS 19.30h 

 

 

 

MÊS DO LAR (27/05): Tema: Famílias 

Saudáveis, Igreja Forte. Lema: “Eu e a minha 

casa serviremos ao Senhor” Js 24.25b. 

Dia/Subtema/Dirigente/Preletor: 27/05/ 

Edificando a Família sobre a Rocha Forte e 

Inabalável/DAUC/Miss. Liliane Liger (Lc 6.48).  

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. 

 

NOVA REVISTA EBD: a partir de hoje iremos 

estudar 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. 

REUNIÃO 1ª DISTRITAL DAC ALIANÇA: a nossa 

Congregação no Ernani Sátiro irá sediar no 

próximo sábado, dia 28/05, a partir das 14.30h 

a reunião da 1ª Distrital do Departamento de 

Auxiliadoras de nossa Denominação.  

CANCELAMENTO MANHÃ JEJUM E ORAÇÃO: devido 

o feriado do próximo dia 26/06, Corpus Christi, 

ser facultativo estamos suspendendo a nossa 

reunião de jejum e oração prevista no calendário 

de evento da Igreja para esse dia. Outrossim, 

conclamamos aos irmãos a subirem a casa do 

Senhor no dia anterior, quarta-feira para o culto 

de oração do Círculo de Oração, no horário das 

15h às 17h.   

CONTRIBUIÇÃO: Deus é o grande provedor do seu 

povo. João Batista já dizia que ninguém pode 

receber coisa alguma se lhe não for dada do Céu. 

O dinheiro que ganhamos mensalmente é a 

provisão de Deus para as nossas vidas. É da  

vontade de Deus que os crentes em Cristo 

mantenham o Seu trabalho aqui neste mundo.  

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. 

GRUPO DA IGREJA NO FACEBOOK: o pastor da 

Igreja criou no Facebook, rede social, um grupo 

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

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

bem-vindo. 

  
 
 

 

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/

