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BOLETIM DOMINICAL – 30/10/16 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 
De novo Jesus prediz a sua morte  

e ressurreição (9.30-32) 

    No texto em questão, Jesus passava pela 

Galiléia e não queria que ninguém o 

soubesse. Nessa caminhada, o Senhor fez 

pela segunda vez a revelação do objetivo 

maior da sua vinda a este mundo que era 

oferecer a sua vida em sacrifício pelos 

pecados, e sua consequente ressurreição.  A 

primeira vez que Jesus falou sobre esse 

doloroso assunto foi logo após a declaração 

de Pedro pelo Espírito Santo de que ele era 

o Messias (Cristo) prometido nas escrituras 

do Antigo Testamento. Naquela ocasião, 

Pedro fora repreendido por Jesus por tentar 

demovê-Lo da cruz (Mc 8.31-33). Na segunda 

revelação, a que é objeto desta reflexão, os 

discípulos ao ouvirem as solenes palavras 

de Jesus calaram-se, mesmo tendo dúvidas 

quando e como isso aconteceria.  

    Olhando o programa redentor, 

entendemos que para resolver o problema 

do pecado do homem estava previsto que o 

Filho de Deus viria a este mundo, 

encarnaria, concebido pelo Espírito Santo 

no ventre da bendita virgem Maria, nasceria 

em Belém da Judéia, seria criado na Galiléia 

(Nazaré), exerceria um ministério de cura e 

libertação bem como de ensino, e que seria 

preso, condenado, morto, sepultado, mas ao 

terceiro dia ressuscitaria dos mortos. A 

morte e a ressurreição de Cristo é o ápice 

do programa redentor. Pr. Eudes L. Cavalcanti           

      

                                                  

     

ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE 
06 – (D) Pb. Diniz, (P) Pr. Eudes;  

13 – (D) Pb. Valdenor, (P) Pr. Walter;  
20 – (D) Pb Evandro, (P) Ev. Davi;  
27 – (D) Pb. Genison, (P) Pr. Eudes  

CULTO DEVOCIONAL 
06 – Isabel;   

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

Responsabilidade do Pastor Walter 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

02 – Adriana Felix; 09 – Pr. Samuel; 16 - 
Marlene; 23 – Laércia; 30 – Iza Maria 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

 (02,16,30) – Bosco; (09,23) - Meireles 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

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

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

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

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

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

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

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

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor 
 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje: Gentil/Bruno; Ter – Euclides 

 

15/11 – MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO 

PRELEÇÃO BÍBLICA – PR. JEDAÍAS 
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  CALENDÁRIO DE EVENTOS (OUT/NOV/DEZ) 
29,30/10 – Aniversário das 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. 03/12 - Reunião 

Lideranças (almoço); 09/12 – Culto de Gratidão Celízia; 

11/12 – Dia da Bíblia (2º domingo de dezembro); 11/12 

– Programação DERE; 16/12 – Culto de Gratidão 

Antônia; 18/12 – Jantar de Confraternização Igreja; 

23/12 – Jantar de Confraternização Valentina; 25/12 – 

Celebração do Natal; 31/12 – Culto de Final de ano.  

       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 24 
 

O domínio universal de Deus. 

Quem é digno de entrar no seu 

santuário. Deus é o Rei da glória 
 

1- Do Senhor é a terra e a sua 

plenitude, o mundo e aqueles que 

nele habitam. 2 - Porque ele a 

fundou sobre os mares e a 

firmou sobre os rios. 

3 - Quem subirá ao monte do 

Senhor ou quem estará no seu 

lugar santo? 

4 - Aquele que é limpo de mãos e 

puro de coração, que não entrega 

a sua alma à vaidade, nem jura 

enganosamente.  

5 - Este receberá a bênção do 

Senhor e a justiça do Deus da sua 

salvação. 6 - Esta é a geração 

daqueles que buscam, daqueles 

que buscam a tua face, ó Deus de 

Jacó. (Selá) 

7 - Levantai, ó portas, as vossas 

cabeças; levantai-vos, ó entradas 

eternas, e entrará o Rei da 

Glória. 8 - Quem é este Rei da 

Glória? O Senhor forte e 

poderoso, o Senhor poderoso na 

guerra. 9 - Levantai, ó portas, as 

vossas cabeças; levantai-vos, ó 

entradas eternas, e entrará o Rei 

da Glória. 10 - Quem é este Rei da 

Glória? O Senhor dos Exércitos; 

ele é o Rei da Glória. (Selá) 

 

 

 

                           Cristo na Bíblia 
                   

             Levítico  – O Sacrifício Expiatório  
Depois da saída do Egito, o povo de Deus aquartelou-

se na planície defronte ao monte Sinai e lá ficou por 

onze meses onde foi construído o Tabernáculo, 

instituído o sacerdócio levita, entregue a Lei e 

organizado o exército. A lei entregue por Deus a Israel 

dividia-se em três partes: a lei moral, a lei civil e a lei 

cerimonial. A lei cerimonial disciplinava o culto que 

deveria ser oferecido a Deus (os oficiantes, os tipos de 

ofertas, as festividades. etc). Dentre as festividades 

encontrava-se o Dia do Perdão (Yom Kippur), que era o 

dia em que se oferecia sacrifício pelos pecados da 

nação.  O livro de Levítico é riquíssimo em tipos e 

figuras representando a Cristo e a sua obra. O Dia da 

Expiação tinha como objetivo remover a culpa do 

pecado do povo através de sacrifício de sangue, 

purificando-o por mais um ano. Nesse ritual os 

israelitas choravam e afligiam a sua alma; o sumo 

sacerdote oferecia um novilho e dois bodes (um bode 

simbolizava a expiação, e o outro levava sobre si as 

iniquidades do povo). Esse ritual tipificava a Cristo, que 

expiou todos os nossos pecados pagando o seu preço 

e os levando sobre si. O bode para o qual os pecados 

eram transferidos e abandonado no deserto é o que 

nós chamamos de bode expiatório, que leva a culpa 

dos outros.  No Novo Testamento, os dois bodes do Dia 

do Perdão figuram a Cristo nos textos: “Nessa vontade 

é que temos sido santificados mediante a oferta do 

corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas” Hb 10.10. 

“Jesus, porém, tendo oferecido, para sempre, um 

único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra 

de Deus” Hb 10.12. (Veja ainda Hb 10.14). Pedro 

também falou sobre o assunto: “Carregando ele 

mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos 

pecados...” 1 Pe 3.24. A obra sacrificial simbolizada 

por essa festividade também fora profetizada por 

Isaías (53.3,4): “Mas ele foi traspassado pelas nossas 

transgressões e moído pelas nossas iniquidades; o 

castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas 

suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos 

desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo 

caminho, mas o SENHOR fez cair sobre ele a 

iniquidade de nós todos”.  Pr. Eudes L. Cavalcanti  

 

ANIVERSÁRIO DAS AUXILIADORAS (29,30/10): 

começaram ontem as festividades de aniversário 

de nossa Auxiliadora. A missionária Juliana 

dissertou sobre o tema “Intimidade com Deus - 

um compromisso pessoal”, Hoje à noite estará 

ministrando a Palavra de Deus sobre o mesmo 

tema a missionária Clarisse Meireles. Prestigiem! 

MEMBREZIA DA IGREJA: se alguns dos irmãos que 

não são ainda membros da nossa Igreja, mas que 

estão participando regularmente dos trabalhos  

há mais de três meses, e se sentem bem entre 

nós e querem se congregar conosco como 

membros da III IEC/JPA procurem a irmã Aneilde, 

secretaria, para preenchimento de uma ficha de 

membros, para que possamos apresentá-los na 

próxima assembleia que será realizada no dia 

13/11/16, a partir das 09h.   

CALÇADA LATERAL IGREJA: começamos na 

segunda-feira passada a confecção da calçada 

lateral da Igreja defronte do CNEC. Nas duas 

ponteiras da calçada iremos utilizar 70 mts² de 

rachinhas e na parte central utilizaremos as 

rachotas que foram doadas pela família da irmã 

Wanderlange. Essa calçada é a parte inicial do 

futuro estacionamento da Igreja. Orem e 

contribuíam para esse empreendimento da Igreja. 

DIRETORIAS PARA 2017: os departamentos de 

Homens (DHEC), de Auxiliadoras (DAUC), de 

Jovens e Adolescentes (DMOC), e de Louvor 

(DLOV) já devem ir pensando nas diretorias para 

2017. Os outros departamentos (DINF, DPAT, 

DCON, DERE, SEMI e DBEN) terão as suas  

diretorias escolhidas pelo Conselho Eclesiástico 

da Igreja. Depois de escolhidas essas diretorias, 

as mesmas serão submetidas à assembleia da 

Igreja para homologação. 

CRISTO NA BÍBLIA: estamos publicando no 

boletim artigos sobre a pessoa de nosso Senhor 

Cristo na Bíblia. No domingo passado o enfoque 

foi sobre Cristo em Êxodo, e neste boletim o 

enfoque é Cristo em Levítico. Aproveitem para 

aprender mais da Santa Palavra de Deus. 

ATENÇÃO, OBREIROS! SEMANALMENTE OLHEM A 

ESCALA DE OBREIROS, POIS ÀS VEZES 

PRECISAMOS FAZER ALGUMA ALTERAÇÃO. 

 

 

 


