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BOLETIM DOMINICAL – 16/10/16 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 
A Transfiguração (9.2-13) 

      Seis a oito dias depois de Jesus desafiar 

a multidão sobre a necessidade de se levar 

a sério o discipulado, Ele conduziu a Pedro, 

Tiago e João (os dois filhos de Zebedeu) a 

um alto monte da Galiléia e lá se 

transfigurou diante deles - o seu rosto 

resplandeceu como o sol e as suas vestes 

tornaram-se  brilhosas como como a neve. O 

texto de Marcos e dos outros Sinóticos 

(Mateus e Lucas) nos dizem que apareceram 

Moisés e Elias que falavam com Jesus sobre 

o que estava preste a acontecer em 

Jerusalém. Pedro, de tão entusiasmado que 

ficou, chegou a propor a Jesus a construção 

de três cabanas: uma para Moisés, uma para 

Elias e a outra para Ele. Em seguida, Marcos 

revela que a voz de Deus foi ouvida no 

monte testificando do Seu Filho, dizendo: 

“Este é o meu Filho amado; a Ele ouvi”. De 

repente, diz Marcos, Moisés e Elias 

desapareceram e eles não viram mais a 

ninguém, senão só a Jesus. Ao descer do 

monte, Jesus ordenou que não se divulgasse 

o que fora visto até que a sua morte e 

ressurreição acontecessem. Depois os três 

discípulos perguntaram a Jesus sobre Elias 

que veria primeiro, conforme a profecia de 

Malaquias 4.5. Em resposta, Jesus 

identificou Elias com João Batista que já 

viera. Mais tarde Pedro (2 Pe 1.16-18) 

comentou sobre a glória de Cristo revelada 

na transfiguração.       Pr. Eudes L. Cavalcanti           

      

                                                  

     

ESCALA DE OBREIROS (OUTUBRO) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
16 – (D) Pb. Genison, (P) Dc. Josias;  
23 – (D) Pb. Evandro, (P) Pr. Walter;  

30 – (D) Pb. Diniz, (P) Pr. Eudes  
 

CULTO DEVOCIONAL 
16 – Dc. Gentil; 30 – Raquel 

MOCIDADE (SÁB) 
Responsabilidade do Pastor Walter 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
19 – Adriana Félix; 26 - Marlene Soares 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
(19) - Meireles (26) - Bosco 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
16 – Pr. Enoaldo;  

23 – Pb. Silas; 30 – Pb. Franklim 
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

16 – Fabiano;  
23 – Pr. Jedaías; 30 – Ev. Davi 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
16 – Pr. Walter;  

23 – Pb. Saul; 30 – Pb. Silas 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

16 – Pb. Carlos Alberto;  
23 – Pr. Samuel; 30 – Pb. Emanuel 
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

 

CASA DE ACOLHIDA 
29 – Dc. Josias 

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor 
 

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

######## 
 

ANIVERSÁRIO DAS AUXILIADORAS (29,30/10): 

PRELETORAS: MISSIONÁRIAS JULIANA (SÁBADO) 

E CLARISSE MEIRELES (DOMINGO). 

 
 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV) 

14 a 16/10 -  Conferência Missionária da ALIANÇA; 

15/10 – Programação EBD Infantil; 21/10 – Culto 

Especial dos Homens; 23/10 – Conferência EBD; 

29,30/10 – Aniversário Auxiliadoras. 12/11 – 

Avanço Missionário Ernani Sátiro; 15/11 – Manhã de 

Jejum e Oração; 18,19/11 – Simpósio de Adoração; 

26,27/11 – Aniversário DMOC. 

   

         ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 
01 – Pedro Bezerra (filho Pr. Walter); 02 – Sarah 

Bezerra (filha Pr. Walter); 02- Eudes L.  Cavalcanti; 04-

Wirlline da Silva; 04-Edson Gomes (Tei); 04- Vilma 

Bandeira (E. Sátiro); 05-Juliana Rodrigues; 05-Miss. 

Isabel Mª (Valentina); 05-Marília Gabriella (Valentina); 

06-Andressa Cristina (filha/Liliane); 07-Kátia Mª Araújo; 

07-Ubiranildo Lilo (E. Sátiro); 08-Rosilene Gomes 

(esposa de Tei); 09-Fabiano Nóbrega; 09-Aline Bento; 

10-Dc. Marcone da Silva (R. do Sol); 10-Valdete Oliveira 

(R. do Sol); 10-Daniel Fernandes; 12-Mª Da Luz Bezerra; 

12-Dc. José Gentil; 12-Marina Emilly (E. Sátiro); 13-Mª 

de Fátima Rodrigues; 14-Avani Dantas; 15-Ewerton 

Trajano (Valentina);17-Tiago de Andrade (filho/Ir. Vera); 

19-Yan Ferreira(E. Sátiro); 20-Josias Batista; 21- 

Rivanda Belmont; 22-Isabel Cristina; 22-Roberlândio 

Rufino(Robson); 23- Edaniely Souza(Valentina); 24-Carla 

Fernanda (Valentina); 24-Celeida Mª; 25- Verônica 

Carlos; 25-Carla Ferreira (Valentina); 27-Severino Rafael 

(R. do Sol); 27-Giuliano Mota (Valentina); 27-Severino 

Rafael (R. do Sol); 27-Edileuza (E. Sátiro); 28-Larissa 

Tito (R. do Sol) e 31-Erick Trajano (R. do Sol). 

 

 
 

 
 

 

 

PRÓXIMA SEXTA – CULTO ESPECIAL DOS HOMENS 

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 85 
Fundando-se nos livramentos 

passados, o povo de Deus pede o 

livramento das aflições presentes 

 

 1 - Abençoaste, Senhor, a tua 

terra; fizeste regressar os cativos 

de Jacó. 2 - Perdoaste a iniquidade 

do teu povo; cobriste todos os seus 

pecados. (Selá) 3 - Fizeste cessar 

toda a tua indignação; desviaste-te 

do ardor da tua ira. 

4 - Torna-nos a trazer, ó Deus da 

nossa salvação, e retira de sobre 

nós a tua ira. 5 - Estarás para 

sempre irado contra nós? 

Estenderás a tua ira a todas as 

gerações? 6 - Não tornarás a 

vivificar-nos, para que o teu povo 

se alegre em ti? 7 - Mostra-nos, 

Senhor, a tua misericórdia e 

concede-nos a tua salvação. 8 - 

Escutarei o que Deus, o Senhor, 

disser; porque falará de paz ao seu 

povo e aos seus santos, contanto 

que não voltem à loucura. 9 - 

Certamente que a salvação está 

perto daqueles que o temem, para 

que a glória habite em nossa terra. 

10 - A misericórdia e a verdade se 

encontraram; a justiça e a paz se 

beijaram. 11 - A verdade brotará 

da terra, e a justiça olhará desde os 

céus. 12 - Também o Senhor dará o 

bem, e a nossa terra dará o seu 

fruto. 13 - A justiça irá adiante 

dele, e ele nos fará andar no 

caminho aberto pelos seus passos. 

   

 

 

                            Cristo na Bíblia 

               Gênesis – A Semente da Mulher 
O Senhor Jesus Cristo é o personagem principal de toda a 

Bíblia, é o ponto central de todo o programa redentor. A 

Bíblia, a revelação especial de Deus, revela a Cristo de forma 

progressiva. Nela Jesus é revelado através de profecias, tipos, 

figuras, instituições, relatos históricos e declarações  

teológicas. Pretendemos pela graça divina enfocar esse 

grande tema, identificando Cristo em cada livro ou grupos de 

livros da Bíblia, de forma sucinta, e começaremos com 

Gênesis. A primeira profecia referente à Cristo encontra-se 

em Gênesis 3.15 onde nos é dito que a semente da mulher 

esmagaria a cabeça da serpente, em contrapartida a 

serpente lhe feriria o calcanhar. Essa profecia foi dada a 

Adão no Éden após a queda de nossos primeiros pais. O 

Redentor do ser humano seria um homem nascido de mulher 

que venceria o tentador, mas teria que sofrer por isso 

(morrer). Isso se cumpriu em Cristo conforme Paulo revela 

em Gl 4.4 e Cl 2.14,15. A segunda profecia acerca de Cristo 

encontra-se em Gn 12.1-3, onde encontramos Deus 

prometendo a Abraão que em sua descendência seriam 

benditas todas as famílias da terra. Deus falara que o 

Redentor seria da descendência de Abraão. Paulo disse que 

essa descendência era Cristo (Gl 3.16). A terceira profecia 

acerca de Cristo encontra-se em Gn 49.10, quando Jacó 

abençoava os seus filhos no leito de morte. Ele disse a Judá 

que o cetro (objeto símbolo de reinado) não se apartaria de 

Judá e que esse reinado seria dado a Siló, um dos nomes 

atribuídos ao futuro Rei Messias que viria e governaria os 

povos. Além dessas profecias diretas acerca do Redentor 

vindouro encontramos nesse livro uma série de tipos, figuras 

que prefiguram Cristo nos episódios registrados como, por 

exemplo, a morte de animais no Éden de cujas peles Deus fez 

vestimentas para cobrir a nudez do primeiro casal. Vemos 

ainda a questão da oferenda cruenta feita por Abel que tanto 

agradou a Deus. Vemos também “o sacrifício de Isaque” que 

aconteceu em figura, que representa Deus sacrificando o Seu 

Filho Jesus na cruz, conforme dito em Hb 11.17-19. Temos 

ainda Melquisedeque que tipificava a Cristo como Rei 

Sacerdote; José é outro tipo de Cristo sendo vendido por seus 

irmãos e sendo o provedor do seu povo. Temos ainda a arca 

que foi o instrumento de salvação de Noé e sua família da 

destruição pelo dilúvio, e assim por diante.   

                                              Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 
 

 

COLUNA CENTRAL INTERNA DO BOLETIM: nessa 

coluna, o pastor da Igreja estar escrevendo 

sobre temas teológicos de interesse dos 

membros e congregados. Nos últimos sete 

boletins foram enfocados os temas que 

englobam a Escatologia Geral (A Segunda Vinda 

do Senhor, O Arrebatamento da Igreja, A 

Grande Tribulação, O Milênio, A Ressurreição 

Geral, O Juízo Final, e O Estado Eterno). Neste e 

nos próximos boletins o tema a ser tratado é 

Cristo na Bíblia, ou seja, a identificação da 

pessoa do Senhor Jesus Cristo nos livros da 

Bíblia, começando com Gênesis – A Semente da 

Mulher. Aproveitem para aprender mais da 

Santa Palavra de Deus. 

DIA NACIONAL DE MISSÕES (09/10): foi uma 

bênção nosso Dia Nacional de Missões. 

Oferecemos a Deus dois cultos temáticos onde 

pregaram os obreiros Florêncio Basques e 

Cláudio Alves. No culto da noite foi levantado o 

ofertório para a obra missionária da ALIANÇA.  

CASAMENTO: casaram-se ontem à noite os 

jovens de nossa Igreja Makobi e Laélia.  Ele, 

filho do Pb. Léo/Emília e ela filha do Pb. 

Diniz/Lúcia. Parabenizamos ao mais novo casal 

da Igreja e desejamos as muitas bênçãos de 

Deus sobre esse novo lar. A cerimônia religiosa 

foi oficiada pelos Pastores Eudes e Wilton 

Nóbrega. 

CULTO ESPECIAL DOS HOMENS (21/10): na  

próxima sexta-feira, a partir das 19.30h, 

iremos realizar um culto de celebração ao 

Senhor como parte integrante das atividades do 

Departamento de Homens da Igreja (DHEC). 

Nesse culto pregará o Pastor André Soares, da 

Comunidade Evangélica Congregacional 

Bessamar. Os Conjuntos Getsêmani e Ebenézer 

se apresentarão nesse culto louvando a Deus. 

Todos os irmãos estão convidados para esse 

culto, especialmente os homens da Igreja sede 

e das congregações. Depois do culto teremos 

um momento social. 

CONFERÊNCIA EBD (23/10): no próximo 

domingo teremos uma programação especial do 

DERE (conferência) no horário da EBD. 


