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BOLETIM DOMINICAL – 13/11/16 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 
Jesus ensina a tolerância e a caridade 

 (9.38-41) 

    No texto em apreço, Marcos relata sobre 

um episódio em que um crente em Cristo 

expulsava demônios e que fora repreendido 

pelos discípulos do Senhor porque não fazia 

parte do colégio apostólico. O episódio fora 

relatado por João a Jesus que respondeu 

que  não o proibissem de continuar com 

aquela obra e deu-lhe a razão para isso: “... 

porque ninguém há que faça milagre em 

meu nome possa logo falar mal de mim. 

Porque quem não é contra nós é por nós” Mc 

9.39,40. Em seguida, Jesus falou sobre uma 

recompensa que será dada por Deus 

aquelas pessoas que forem misericordiosas 

para com os seus seguidores. “Porquanto 

qualquer que vos der a beber um copo 

d`água em meu nome, porque sois 

discípulos de Cristo, em verdade vos digo 

que não perderá o seu galardão” Mc 9.41.  

Duas grandes lições podem ser extraídas do 

texto em questão: A primeira é aquela que 

fala sobre a tolerância e a segunda sobre 

recompensa. Na primeira nos é ensinado 

que devemos ser tolerantes com aquelas 

pessoas que professam a fé em Cristo, mas 

que não fazem parte de nossa comunidade. 

Eles também são irmãos da fé. A segunda 

lição trata da recompensa que Deus dá 

aquelas pessoas que ajudam a Igreja do 

Senhor, principalmente em seus momentos 

de dificuldades.    Pr. Eudes Lopes Cavalcanti           

      

                                                  

     

ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
13 – (D) Pr. Eudes, (P) Pr. Walter;  
20 – (D) Pr. Eudes, (P) Ev. Davi;  

27 – (D) Dc. Murilo, (P) Pr. Hamilton (?)  
CULTO DEVOCIONAL 

20 – Pb. Evandro; 27 – Dc. Murilo 
MOCIDADE (SÁB) 

Responsabilidade do Pastor Walter 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

16 - Marlene; 23 – Laércia; 30 – Iza Maria 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

 (16,30) – Bosco; (23) - Meireles 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

13 – Pr. Enoaldo;  
20 – Pb. Franklin; 27 – Pr. Samuel 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
13 – Dc. Bonifácio;  

20 – Pr. Walter; 27 – Pr. Jedaías 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

13 – Pb. Silas;  
20 – Asp. Dc. Fabiano; 27 – Pb. Saul 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
13 – Pb. Emanuel;  

20 – Pb. Silas; 27 – Pb. Carlos Alberto 
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

CASA DE ACOLHIDA 
19 – Ev. Davi; 26 - Dc. Josias 

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje: Gentil/Bruno; Ter – Euclides 
 

@@@@@@@@ 
 

REUNIÃO LIDERANÇAS DA IGREJA 
SÁBADO DIA 03/12 

ALMOÇO 0800 
 

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
     CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 
15/11 – Manhã Jejum Oração; 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 NOVEMBRO 
02-Jhulia Belmont (filha/Rivanda); 02-Helena 

(filha/Christyanne); 03-Joyce André; 04- José Trajano; 

04-Artemísia Fragoso; 05-Miss. Isabel (Valentina); 05-

Rebaca Rayana (Valentina); 06-Ana Weslia 

(neta/Fátima Rodrigues); 07-Yuri Costa; 08-Fernanda 

da Silva; 08-Luana Vitória (filha/Adriana); 09-Raquel 

Bezerra; 10-Adeilda Meireles; 11- Welington Arisson (E. 

Sátiro); 11-Adielson Cavalcanti (R. do Sol); 11-Eudes 

Júnior; 13- Kaio Ribeiro (E. Sátiro); 14-Renata Cristina 

(Valentina); 14-Diác. João Bosco; 15-Mª José Alves; 15-

Mª José Felipe; 15-Manoel dos Santos (R. do Sol); 15-

Antônia Gabriel (E. Sátiro); 15-Manuela Gomes (E. 

Sátiro); 17-Fábio Batista; 18-Joanne Daienne; 18-Dayse 

Evelyn; 18-Walquiria de Oliveira (Valentina); 18-

Francisco Pereira (E. Sátiro); 19- Cleytiane Martins (E. 

Sátiro); 20-Geysa Carla; 20- Maciel  Santos Arruda do 

dia 22-Lindalva Serafim; 22-Ediene Thalita (Valentina); 

23-Marivalda Souza; 23-José Francisco (Valentina); 23-

Josinaldo da Silva (Naldinho); 24-Ana Karoline 

(Valentina); 24-Cristina Rodrigues; 25-Jefte Jonny (E. 

Sátiro); 26-Daniela Marinho (R. do Sol); 26-Joquebede 

Porfírio; 28-Jairo da Costa (J. Américo); 30-José Monsão 

(Valentina) e 30-Ruanna A. Cavalcanti. 

 

 

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 62  
       

      Exortação a que se confie somente em Deus 
 

1 - A minha alma espera somente em Deus; dele 

vem a minha salvação. 2 - Só ele é a minha rocha 

e a minha salvação; é a minha defesa; não serei 

grandemente abalado. 3 - Até quando 

maquinareis o mal contra um homem? Sereis 

mortos todos vós, sereis como uma parede 

encurvada e uma sebe pouco segura. 4 - Eles 

somente consultam como o hão de derribar da 

sua excelência; deleitam-se em mentiras; com a 

boca bendizem, mas, no seu interior, maldizem. 

(Selá) 

5 - Ó minha alma, espera somente em Deus, 

porque dele vem a minha esperança. 6 - Só ele é 

a minha rocha e a minha salvação; é a minha 

defesa; não serei abalado. 7 - Em Deus está a 

minha salvação e a minha glória; a rocha da 

minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus.  

8 - Confiai nele, ó povo, em todos os tempos; 

derramai perante ele o vosso coração; Deus é o 

nosso refúgio. (Selá) 

9 - Certamente que os homens de classe baixa são 

vaidade, e os homens de ordem elevada são 

mentira; pesados em balanças, eles juntos são 

mais leves do que a vaidade. 10 - Não confieis na 

opressão, nem vos desvaneçais na rapina; se as 

vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o 

coração. 

11 - Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi: que 

o poder pertence a Deus. 12 - A ti também, 

Senhor, pertence a misericórdia; pois retribuirás 

a cada um segundo a sua obra. 
 

  ANIVERSÁRIO DMOC (26,27/11) 

 

 

                        Cristo na Bíblia 
                   

         Deuteronômio – O Profeta Prometido  
Quando Israel chegou à planície de Moabe, fronteira 

ao rio Jordão, depois de ter vencido a Seom rei dos 

amorreus e a Ogue rei de Basã, Moisés discursou 

(cinco discursos) perante a nação de Israel, repetindo 

a lei divina nos seus pontos essenciais. Num desses 

discursos que compõem o livro de Deuteronômio, ele 

profetizou que Deus iria levantar um profeta 

semelhante a ele, em que as Suas palavras seriam 

colocadas em sua boca, e quem não ouvisse a esse 

profeta seriam responsabilizados por Deus (Dt 18.15-

22). O profetismo em Israel começou, de fato, com o 

profeta Samuel. O profeta, chamado também de 

vidente, representava Deus diante do Seu povo. Os 

profetas bíblicos dividiam-se em profetas da palavra e 

profetas da escrita, sendo esses últimos os autores 

dos livros proféticos do A. T. (Isaías à Malaquias). No 

período do Novo Testamento havia uma expectativa no 

meio de Israel de um profeta que o Senhor iria enviar 

para ensinar a nação, a ponto de ela confundir João 

Batista com o profeta prometido em Deuteronômio. 

“És tu o profeta?” (Jo 1.21). Em Hebreus 1.1-3, nos é 

dito que Deus falou ao Seu povo, na antiguidade, pelos 

profetas, mas que nos últimos dias falou através do 

Seu Filho Jesus Cristo. Diversas pessoas 

reconheceram em Jesus um profeta. Senhor vejo que 

és profeta, disse a mulher samaritana (Jo 4.19). (Veja 

ainda Lc 7.39; 13.33; 24.19; Mt 21.11).  O povão 

também na época de Jesus o reconhecia como um 

profeta (Lc 7.16; Jo 6.14;7.40). No segundo discurso 

de Pedro em Atos (3.22,23) ele fez menção ao 

cumprimento profético em Jesus do que Moisés 

profetizara. O próprio Jesus tinha consciência de que 

era um profeta de Deus (Mc 6.4; Lc 13.33). Que Jesus 

era o profeta prometido em Deuteronômio não se tem 

dúvidas, pois ele mesmo disse que fora enviado pelo 

Pai e falara em Seu nome. (Jo 8.26,28,38,50). Quando 

da transfiguração de Jesus, Deus ordenou que os seus 

discípulos o ouvissem (Mc 9.7). Como profeta, Jesus 

falou sobre temas éticos, espirituais (sermões e 

parábolas) e escatológicos (segunda vinda, 

arrebatamento, tribulação, estado intermediário, juízo 

final e estado eterno.).         Pr. Eudes L. Cavalcanti 

MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: na próxima terça-

feira, dia 15 de novembro (feriado nacional), 

estaremos nos reunindo para realizar uma 

manhã de jejum e oração. A reunião terá inicio as 

09h. Devido esse feriado ser numa terça-feira, o 

culto de oração da Igreja será realizado junto 

com a manhã de jejum e oração, ou seja, não 

haverá culto de oração à noite e sim pela manhã.  

REUNIÃO CONSELHO DA IGREJA: na próxima 

quinta-feira (17/11) o Conselho Eclesiástico se 

reunirá para a confecção das diretorias para 

2017, exceto aquelas diretorias de 

departamentos que representam segmentos de 

pessoas (DHEC, DAUC, DMOC, DINF, DLOV). Essas 

outras diretorias serão escolhidas pelos próprios 

segmentos. Para essa reunião do Conselho é 

facultativa a presença daqueles membros que 

dirigem as Congregações. 

ANIVERSÁRIO DO DMOC (26,27/11): nos 

próximos dias 26 e 27/11 o Departamento de 

Mocidade estará comemorando mais um ano de 

sua organização. Serão realizados três cultos de 

ações de graças. Os conjuntos da Igreja estarão 

participando desses cultos louvando a Deus. 

Preletores, tema e lema das festividades serão 

informados no próximo boletim. 

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.  

FORMATURA: o Pastor Jedaías Rodrigues concluiu 

o Curso de Licenciatura Plena em História, pela 

UNIVASF. A colação de grau será no dia 15/11 no 

Espaço Gospel. 

CALENDÁRIO DE REUNIÕES   

PARA CONFECÇÃO DE DIRETORIAS 

17/11 – CONSELHO ECLESIÁSTICO 

19/11 – DMOC; 20/11 (NOITE) – DLOV  

24 – DAUC; 25/11 – DHEC; 27/11 (NOITE) – DINF 
 

######## 
 

ORGANIZAÇÃO DJANILSON ROCHA 

 PINTURA EM GERAL, SERVIÇOS ELÉTRICOS E 

HIDRÁULICOS. Fone 988854735 

 

 

 


