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BOLETIM DOMINICAL – 20/11/16 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 
Os Escândalos  (9.42-50)  

    Continuando a sua conversa com os seus 

discípulos sobre a tolerância e a 

recompensa dada por Deus aos que ajudam 

a Igreja em suas necessidades, o Senhor 

Jesus os adverte sobre a questão do 

escândalo. Para o Senhor Jesus, o seu povo 

é um povo santo, destinado a serem luz e 

sal da terra, ou seja, a viver uma vida de 

santidade sem causar impacto negativo nas 

pessoas que não professam ainda a fé em 

Cristo. A advertência cabe também aos 

próprios discípulos, na convivência entre si. 

“E qualquer que escandalizar um destes 

pequeninos que creem em mim, melhor lhe 

fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó 

de moinho, e que fosse lançado no mar” Mc 

9.42. Continuando, o Senhor Jesus usa de 

fortes figuras de linguagem sobre amputar 

partes do corpo (cortar mão e pé e arrancar 

olho) se essas partes são instrumentos para 

a produção de escândalos, e dá a razão 

espiritual para isso: é melhor entrar aleijado 

no reino de Deus do que ser lançado no 

inferno com o corpo completo. Essas 

fortíssimas palavras do Senhor nos adverte 

sobre a seriedade da vida cristã, do tema 

viver em santidade diante de Deus, da Igreja 

e do mundo.  Todos os pecados devem ser 

evitados pelos cristãos especialmente 

aqueles que escandalizam ou fazem os 

crentes mais frágeis se escandalizarem.   

                              Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
      

                                                  

  ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

20 – (D) Pr. Eudes, (P) Ev. Davi;  
27 – (D) Dc. Murilo, (P)  a definir 

CULTO DEVOCIONAL 
20 – Pr. Eudes 

MOCIDADE (SÁB) 
Responsabilidade do Pastor Walter 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
23 – Laércia; 30 – Iza Maria 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
 (30) – Bosco; (23) - Meireles 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
20 – Pb. Franklin; 27 – Pr. Samuel 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
20 – Pr. Walter; 27 – Pr. Jedaías 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

20 – Asp. Dc. Fabiano; 27 – Pb. Saul 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

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

CASA DE ACOLHIDA 
26 - Dc. Josias 

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

Hoje: Euclides/Marconi; Ter – Marçal 
 

@@@@@@@@ 
REUNIÃO LIDERANÇAS DA IGREJA 
SÁBADO DIA 03/12 - ALMOÇO 0800 

 

CALENDÁRIO DE REUNIÕES   

PARA CONFECÇÃO DE DIRETORIAS 

20/11 (NOITE) – DLOV; 24 – DAUC;  

25/11 – DHEC; 27/11 (NOITE) – DINF 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
     CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 
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 116 
 

Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação 
 

1 - Amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e 

a minha súplica. 2 - Porque inclinou para mim os 

seus ouvidos; portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. 

3 - Cordéis da morte me cercaram, e angústias do 

inferno se apoderaram de mim; encontrei aperto e 

tristeza. 

4 - Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó 

Senhor, livra a minha alma! 5 - Piedoso é o Senhor 

e justo; o nosso Deus tem misericórdia. 6 - O Senhor 

guarda aos símplices; estava abatido, mas ele me 

livrou. 7 - Volta, minha alma, a teu repouso, pois o 

Senhor te fez bem. 8 - Porque tu, Senhor, livraste a 

minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas 

e os meus pés da queda. 9 - Andarei perante a face 

do Senhor, na terra dos viventes. 

10 - Cri; por isso, falei: estive muito aflito.  

11 - Eu dizia na minha precipitação: todo homem é 

mentira. 12 - Que darei eu ao Senhor por todos os 

benefícios que me tem feito? 13 - Tomarei o cálice 

da salvação e invocarei o nome do Senhor.  

14 - Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na 

presença de todo o seu povo. 

15 - Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus 

santos. 16 - Ó Senhor, deveras sou teu servo; sou teu 

servo, filho da tua serva; soltaste as minhas 

ataduras. 17 - Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e 

invocarei o nome do Senhor. 18 - Pagarei os meus 

votos ao Senhor; que eu possa fazê-lo na presença 

de todo o meu povo, 19 - nos átrios da Casa do 

Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém! Louvai ao 

Senhor!  

 

ORGANIZAÇÃO DJANILSON ROCHA 

PINTURA EM GERAL, SERVIÇOS ELÉTRICOS 

E HIDRÁULICOS. Fone 988854735 

 

                        Cristo na Bíblia 
     Josué – O Príncipe do Exército do Senhor  

Ao longo da história do povo de Deus, Deus 

graciosamente se revelou em algumas ocasiões 

através  de um personagem enigmático chamado de o 

anjo do Senhor. Esse anjo não era um anjo comum, 

criado, e sim o próprio Deus em suas teofanias, ou 

seja, Deus aparecia aos seus servos escolhidos em 

forma humana. Esse anjo era o Senhor Jesus Cristo 

antes de sua encarnação. Por ser Deus, esse anjo era 

adorado e obedecido. Quando Moisés morreu, Deus 

nomeou Josué e o encarregou de conquistar a terra da 

promessa. Após a passagem do Rio Jordão que fora 

represado pelo poder de Deus, seguiu-se um preparo 

espiritual do povo (circuncisão e celebração da 

Páscoa) para a conquista da terra prometida por Deus 

a Abraão e sua descendência. As guerras que seriam 

travadas eram chamadas de as guerras do Senhor. O 

Senhor era o comandante do seu exército, as 

estratégias eram D`Ele, cabendo a Josué apenas 

obedecer, o que aconteceu, e a conquista da terra foi 

feita em três etapas: a campanha central, a campanha 

do sul e a campanha do norte. Trinta e uma cidades-

estados foram conquistas por Israel sob o comando 

supremo do Príncipe do Exército do Senhor. No 

contexto do preparo do povo para a conquista da terra, 

Josué teve o privilégio de ver o Príncipe do Exército do 

Senhor, numa teofania, é o que relata Js 5.13-15. 

Nessa teofania o Senhor Jesus apresenta-se a Josué 

como o comandante supremo do exército do Senhor. O 

texto nos diz que Josué ao receber a revelação de que 

estava diante de Deus, cai por terra, prostrado, e O 

adora, e se dispõe a ouvir as Suas divinas orientações. 

Em diversas partes da Bíblia nos é revelado que o 

Senhor é varão de guerra. “O SENHOR é varão de 

guerra; SENHOR (IAVÉ) é o seu nome” Ex 15.3. “Quem 

é este Rei da Glória? O SENHOR forte e poderoso, o 

SENHOR poderoso na guerra” Sl 24.8. O Príncipe do 

Exército do Senhor representa Cristo, era o próprio 

Cristo que conquistou o Céu para nós. Ainda no livro de 

Josué, o próprio Josué é um tipo de Cristo no seu papel 

de fazer o povo de Deus possuir a terra da promessa – 

Jesus introduz a Igreja na terra prometida (o Céu). 

                                 Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

ASSEMBLEIA DA IGREJA: na assembleia da Igreja 

realizada no domingo passado, além dos 

relatórios financeiros apresentados, tivemos a 

recepção na membrezia da Igreja, dos irmãos: 

Silvana Maurício Firmino, Mizael Firmino dos 

Santos, Sérgio Sebastião dos Santos, Glaucideyse 

Moura Silva Santos e Deborah Thamyres Régis 

Polo da Silva. Damos as boas vindas a esses 

amados irmãos ao convívio conosco. 

NOTA DE FALECIMENTO: faleceu na sexta-feira 

passada o Presb. Erivaldo José, irmão do Pr. 

Enoaldo José e do Pb. Evandro José ambos de 

nossa igreja. O sepultamento deu-se no dia 

seguinte em Dona Inês/PB.  A família enlutada os 

sentimentos dos que fazem a III IEC/JPA. 

REUNIÃO CONSELHO: na reunião do Conselho da 

Igreja na quinta-feira passada, algumas 

diretorias para 2017 foram definidas. No 

próximo boletim daremos mais informações 

sobre o assunto. 

DIRETORIA DO DLOV: logo após o culto da noite 

de hoje o pessoal ligado ao ministério de louvor 

da Igreja (instrumentistas, vocalistas, diretor e 

vice do Coral e do Com. Ebenézer) vai se reunir 

para escolher a diretoria do DLOV para 2017. 

ANIVERSÁRIO DO DMOC (26,27/11): nos 

próximos dias sábado e domingo, o Deptº de 

Jovens irá comemorar mais um ano de existência. 

Serão realizados três cultos de ações de graças. 

Os conjuntos da Igreja estarão participando 

desses cultos. Os preletores serão os pastores: 

Jardiel Roberto, Bartolomeu Lopes e outro a 

definir.  Todos os jovens devem comparecer a 

esse momento especial de nossa mocidade. 

Lembrete: Os cultos são para todos da Igreja. 

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. 

NOTA DE GRATIDÃO: agradecemos a todos os 

irmãos que têm honrado a Deus com os seus 

dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho 

do Senhor, através do ministério de nossa Igreja. 

Deus continue abençoando a todos.  

 

 

 


