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BOLETIM DOMINICAL – 18/09/16 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 
O fermento dos fariseus (8.10-21) 

   Depois do relato da segunda multiplicação de 

pães, o evangelista Marcos registra uma nova 

travessia do Mar do Galileia feita por Jesus e 

seus discípulos. Numa daquelas cidades ou 

aldeias naquela parte da Galiléia, Jesus 

defrontou-se com os fariseus que o tentavam 

pedindo que lhes mostrasse um sinal dos céus, 

talvez um milagre, sem ter uma necessidade 

específica para ser atendida. Em resposta Jesus 

negou realizar algum sinal para satisfazer o 

capricho de um segmento religioso incrédulo e 

insolente, sem ter uma necessidade premente.  

    Depois Jesus tornou a atravessar o Mar da 

Galiléia, esquecendo-se os seus discípulos de 

levarem pão. Depois Em seguida os advertiu para 

que se guardassem do fermento dos fariseus e 

de  Herodes. Eles sem entender o que o Senhor 

dizia, conversavam entre si pensando que se 

tratava do esquecimento por não levarem o 

suprimento de pães para a jornada. Foi quando 

Jesus os censurou por terem o coração 

endurecido e por não acreditarem no seu 

contínuo poder provedor das necessidades do 

seu povo. E para reforçar o seu argumento cita 

as duas multiplicações de pães realizadas e os 

que sobraram delas para alimentá-los. 

    Desse episódio podemos extrair quão fracos 

eram eles e incapazes de viver uma vida de total 

confiança no Senhor mesmo tendo contemplado 

as maravilhas feitas pelo Senhor Jesus. Hoje, 

também, nós discípulos do Senhor temos 

dificuldades de compreender as coisas do reino 

de Deus se não tivermos o auxílio do Espírito do 

Senhor.               Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

  

                                                  

     

ESCALA DE OBREIROS (SETEMBRO) 
 

 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
18 – Pr. Walter, Pr. Wilton; 

25 – Pb. Evandro, Pr. Samuel 
 

CULTO DEVOCIONAL 
25 – Jaciara 

 

MOCIDADE (SÁB) 
Responsabilidade do Pastor Walter 

 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
21 – Laércia; 28 - Marlene Soares 

 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
(21) - Meireles (28) - Bosco 

 

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
18 – Pb. Severino; 25 – Pr. Enoaldo 

 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
18 – Pr. Jedaías; 25 – Pr. Walter 

 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
18 – Pb. Emanuel; 25 – Pb. Silas 

 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
18 – Dc. Josias; 25 – Pr. Eudes 

 
 

ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

 
 

CASA DE ACOLHIDA 
24 – Dc. Josias; 

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor 
 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje: Bonifácio/Euclides; Ter – Marconi 

 

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO VALENTINA 

24,25/09 
 
 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
       CALENDÁRIO DE EVENTOS (SET/OUT) 

 17,18/09 – Aniversário da Igreja;   22 a 25/09 – 

Aniversário Cong. Valentina; 23-25/09 – Congresso 

Nacional de Homens Congregacionais (Conde/PB).  

02/10 – Dia do Pastor Congregacional; 08/10 – 

CongregaBrink; 08/10 – Avanço Missionário Rota do 

Sol; 09/10 – Dia Nacional de Missões; 14 a 16/10 -  

Conferência Missionária da ALIANÇA; 15/10 – 

Conferência EBD; 16/10 – Programação EBD 

Infantil; 30/10 – Aniversário Auxiliadoras. 

         ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO 

01-Claudeilsa Silva; 02-Ângela Maria; 02-Vanessa 

Brito; 02-Damião Victor (R. do Sol); 03-Mª Laura 

(neta/Célia); 03-Gerlane de Melo (R. do Sol); 03-Pb. 

Evandro José; 03-Fábio e Fabrício (filhos de Fabiano); 

04-Marivan Vieira (Valentina); 05-Dc. Euclides Félix; 

05-Lidiane Paredes (Valentina); 06-Wagner Marinho 

(R. do Sol); 06- Nícolas Duarte (filho/Laércia); 07-

Isabel Maria; 07-Mª Vicência; 09-  Pr. Samuel Santos; 

09-Everton da Silva Lima; 10-Naíde Maria; 11-Cícera 

Aurélio (E. Sátiro); 13-Bruno Augusto (Valentina); 14-

Lindemberg Lima; 15-Timóteo José (Valentina); 15-

Elba Maria; 17-Joelson Martins; 19-Clemilson 

Rodrigues; 19-Giovanna Vasconcelos (neta/Zenaide); 

20-Dâmaris Raquel (Valentina); 20-Paulo Ricardo 

(Valentina); 20-Leandro Lima; 21-Darliana Monteiro; 

22-Cleoneide Ferreira (E. Sátiro); 22-Joana 

Wanderlange; 22-Jeisa S. Porfirio; 24-Felipe da Silva 

(Valentina); 25-Luis Cláudio (Valentina); 25-Pedro 

Henrique (R. do Sol); 27-Ruan Araújo; 28-Mirian 

Késia (Valentina); 29-Iraci Souza; 30-Evanda Amorim 

(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 46 
 

A fé perfeita em Deus 
  

1 - Deus é o nosso refúgio e fortaleza, 

socorro bem presente na angústia.  

2 - Pelo que não temeremos, ainda que 

a terra se mude, e ainda que os 

montes se transportem para o meio 

dos mares. 3 - Ainda que as águas 

rujam e se perturbem, ainda que os 

montes se abalem pela sua braveza. 

(Selá) 

4 - Há um rio cujas correntes alegram 

a cidade de Deus, o santuário das 

moradas do Altíssimo. 5 - Deus está no 

meio dela; não será abalada; Deus a 

ajudará ao romper da manhã.  

6 - As nações se embraveceram; os 

reinos se moveram; ele levantou a sua 

voz e a terra se derreteu. 7 - O Senhor 

dos Exércitos está conosco; o Deus de 

Jacó é o nosso refúgio. (Selá) 

8 - Vinde, contemplai as obras do 

Senhor; que desolações tem feito na 

terra! 9 - Ele faz cessar as guerras até 

ao fim da terra; quebra o arco e corta 

a lança; queima os carros no fogo.  

10 - Aquietai-vos e sabei que eu sou 

Deus; serei exaltado entre as nações; 

serei exaltado sobre a terra.  

11 - O Senhor dos Exércitos está 

conosco; o Deus de Jacó é o nosso 

refúgio. (Selá) 

 
  09/10 – Dia Nacional de Missões 

 

 

As coisas que em breve devem acontecer (IV) 
O Milênio 

Os profetas antigos previram um tempo em que 

Deus iria implantar um reino, através do Messias, 

onde imperasse a paz, a justiça e a prosperidade 

(Isaías 11; Dn 2.44; 7.13,14,27;...). Esse Messias  

seria da casa real de Davi (2 Sm 7.16). Os reinos 

do mundo nessa época passariam para controle 

do Messias (Dn 2.44; 7.13,14,27). Devido à 

reiterada ênfase nesse reino no Antigo 

Testamento, na época em que Jesus viveu havia 

uma grande expectativa por parte dos judeus 

quanto a sua implantação (At 1.6). A expressão 

Milênio vem de Apocalipse 20.1-6, onde há uma 

referência a um reino de mil anos, onde são 

mencionados a Igreja e o Cristo Rei. Os estudiosos 

bíblicos se dividem quanto à interpretação do 
Milênio: 1) Existem aqueles que interpretam o 

Milênio como um reino literal, cuja capital será 

Jerusalém e que o rei Jesus governará o mundo 

com a Igreja e que esse reino durará mil anos. 

Acreditam, eles, que a segunda vinda de Cristo 

inaugurará esse Reino – são os pré-milenistas; 2) 

Outros entendem que o Milênio é um período de 
tempo indeterminado em que as instituições 

sociais do mundo serão melhoradas, graças à 

ação do Evangelho, trazendo para as nações um 

período de paz, justiça e prosperidade nunca 

visto, e que a segunda vinda do Senhor dar-se-á 

logo após esse período – são os pós-milenistas; 3) 

Outros entendem que a mensagem de Apocalipse é 

apresentada de forma simbólica, portanto, não se 

pode entender o Milênio como um reino literal e 

sim de natureza espiritual, símbolo da vida 

perfeita dos crentes nos céus. Esse grupo diz 

ainda que o Milênio é o símbolo do reino de Cristo 

no coração dos crentes, fazendo-os gozar de paz 

com Deus, alegria e felicidade plena – são os 

amilenistas. Considerando que a mensagem do 

Apocalipse nos é apresentada de forma simbólica, 

e que a única referência a um reino de mil anos 

se encontra nele, é melhor optar pela linha 

amilenista por uma questão básica de coerência 

na interpretação desse precioso livro.   Pr. Eudes 

 

 

 

ANIVERSÁRIO DA IGREJA (17,18/09): a nossa 

Igreja completou no dia 17/07, dezenove anos 

de organização. As festividades de aniversário 

começaram ontem. O tema para as festividades 

de aniversário é: VIVENDO O QUE SOMOS EM 

CRISTO, baseado em Fp 1.27. O tema foi 

desdobrado em três subtemas: Vivendo o que 

somos em Cristo num  mundo corrompido – Mt 

5.16 (Pr. Cláudio Alves), Vivendo o que somos 

em Cristo na Igreja - 1 Tm 3.15 (Pr. Alcemir 

Dantas), e Vivendo o que somos em Cristo na 

família – 1 Tm 5.8 (Pr. Wilton). Esses obreiros 

pregarão nos três cultos de aniversário. Ontem, 

conforme programado, pregou o Pastor Cláudio 

Alves, líder do trabalho congregacional nos 

Bancários. Participaram também do culto os 

conjuntos da Igreja Ebenézer e Getsêmani e o 

da Congregação do Valentina. Hoje pela manhã 

pregará o Pr. Alcemir e o irmão radialista João 

Ferreira louvará a Deus, bem como o Conjunto 

Ebenézer. À noite os conjuntos da Igreja 

Getsêmani e Coral Filhos do Rei terão a 

oportunidade de louvar a Deus e a pregação é 

de responsabilidade do Pr. Wilton Nóbrega.  

ANIVERSÁRIO CONGREGAÇÃO VALENTINA: a 

congregação do Valentina irá realizar as 

festividades de seus 18 de organização nos 

próximos sábado e domingo com a celebração 

de três cultos. No sábado a noite pregará o Pr. 

Eudes. O Conjunto Ebenézer também 

participará desse culto. No domingo pela 

manhã pregará o Pr. Wilton Nóbrega e a noite o 

Pastor Toni. O tema escolhido pela direção da 

Congregação foi “Tens pensado na vinda de 

Cristo?”, baseado em Mt 24.44b. No sábado a 

noite irá para a Congregação do Valentina um 

ônibus, saindo da Igreja sede às 19h. 

AVANÇO MISSIONÁRIO ROTA DO SOL: no sábado 

dia 08/10 iremos realizar um Avanço 

Missionário nas imediações da Congregação da  

Rota do Sol. Queremos a ajuda dos irmãos da 

Igreja, especialmente dos jovens para esse 

evento. O Avanço começará às 15h. No culto da 

noite, naquela Congregação, o Conjunto 

Getsêmani estará presente louvando a Deus.   

 

 


