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BOLETIM DOMINICAL – 26/03/17 
Reflexões no Evangelho de Marcos 

  O Sermão Profético – O Princípio de Dores (Mc 13.1-13) 

     Ao saírem do templo de Jerusalém, os discípulos do 
Senhor, admirados, fizeram menção a grandiosa obra 
arquitetônica construída por Zorobabel (livro de Esdras) e 
embelezada por Herodes, o Grande. Jesus aproveitou o 
ensejo para profetizar a destruição do templo, cuja 
profecia se cumpriu trinta e sete anos depois, no ano 70 
da era cristã quando os romanos sob o comando do 
general Tito investiram contra a cidade de Jerusalém e a 
conquistou. No monte das Oliveiras, os discípulos Pedro, 
Tiago, João e André perguntaram a Jesus quando essas 
coisas aconteceriam e quais os sinais que precederiam 
aquela catástrofe. Respondendo a pergunta dos quatro 
discípulos Jesus deu-lhes alguns sinais que 
antecederiam a destruição do templo: 1) Alertou que 
tivessem cuidado com os falsos messias que iriam surgir 
e enganariam a muitos; 2) Informou que eles ouviriam 
ruídos de guerras e rumores de guerras; 3) Informou 
ainda que o mundo da época seria envolvido em guerras 
(nação contra nação e reino contra reino); 4) Falou 
também sobre terremotos e fomes em diversos lugares 
em proporções acima do normal;  5) Falou também sobre 
a intensa perseguição que a Igreja enfrentaria nesse 
período (entregarão os discípulos aos concílios e as 
sinagogas, seriam açoitados; membros das famílias iriam 
denunciar seus parentes crentes, e um ódio intenso 
contra a Igreja iria se estabelecer; 6) Informou ainda que 
mesmo sofrendo perseguições o evangelho seria 
pregado no mundo gentílico. Jesus ainda disse que no 
momento de perseguição eles não deveriam se 
preocupar, pois teriam uma assistência especial do 
Espirito Santo, e falou sobre a necessidade da 
perseverança na fé.             Pr. Eudes Lopes Cavalcanti                 
       

                                            

      

      

             ESCALA DE OBREIROS (ABRIL) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

02 – Pr. Eudes; 09 – Pr. Walter; 16 – Dc. Josias;  
23 – Miss. Edileusa Veras; 30 – Pr. Cabral 

CULTO DEVOCIONAL 
02 – Deborah; 09 – Pb. Evandro; 

30 – Dc. Marçal 
                            MOCIDADE (SÁB) 

08 – Pr. Samuel; 15 – Dc. Josias;  
22 – Dc. Fabiano; 29 – Pr. Formiga 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

05–Laércia; 12 – Claudeilza;  
19 – Adriana Félix; 26 – Marlene 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
               (05,19) – Bosco; (12,26) – Meireles  

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
02 – Pb. Emanuel; 09 – Pr. Jedaías; 16 – Pr. Walter;  

23 – Pb. Silas; 30 – Dc. Bonifácio 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

02 – Pb. Saul; 09 – Pr. Formiga; 16 – Pb. Saul;  
23 – Dc. Fabiano; 30 – Pb. Silas 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
02 – Pr. Samuel; 09 – Pr. Waldemar; 16 – Pr. Formiga;  

23 – Pr. Walter; 30 – Pr. Samuel 
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

Responsabilidade Pastor da Igreja 
TRABALHO NA PRAÇA DO GEISEL 
08 – Pr. Formiga; 22 – Pr. Waldemar 

ESCALA DLOV 
02 – Coral Filhos do Rei; 09 – Conj. Ebenézer;  

16 – Coral Infantil; 23 – Conj. Ebenézer;  
30 - Oportunidades 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite: Euclides/Marconi 

Terça – Bruno 

 

  

 

 

  

 

 
    

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
         CALENDÁRIO DE EVENTOS (ABR/MAI) 

14/04 – Manhã de Jejum e Oração; 15/04 – Intercâmbio 
UAC`s (Bancários); 16/04 – Dia do DERP; 16/04 – 
Domingo Missionário; 21/04 – Manhã de Jejum e Oração; 
22/04 – Avanço Missionário (a definir); 23/04 – Aniversário 
Conjunto Ebenézer; 28/04 – Programação DLOV. 01/05 – 
Dia do Jovem Congregacional; 05,12,19,26/05 – Mês do 
Lar; 06/05 – 2º Encontro Avivamento Belo Jardim/PE; 
13/05 – Intercambio UAC`s (Valentina); 14/05 – Dia das 
Mães; 20/05 – 5º Aniversário Programa A Voz 
Congregacional; 25/05 – Dia da Missionária 
Congregacional; 27/05 – Avanço Evangelístico Ernani 
Sátiro; 27,28/05m – Aniversário Cong. Ernani Sátiro.                     
                    
                     ANIVERSARIANTES DE ABRIL 

03-Josafá Porfírio, 05-Valdenise Tavares (Nil), 06-
Cristiane Ferreira (E. Sátiro) 07-Ione Gomes, 08-
Zenaide Ferreira, 08-Mizael Meireles (Neto/Adeilda), 08-
Brenda Edinalva (E. Sátiro) 09-Joseline (Line), 09-
Warley Lamartine, 10-Mª José Costa, 15-Vera Lúcia, 
15-Romeu Nunes, 16-Mª das Graças (Gal), 16-
Josenildo de Holanda (R. do Sol), 16- Jhenyffer Belmont 
(filha Rivanda), 17-Jonas David, 18-Ana Cláudia Sousa, 
19-Jucyfranci Maria (E. Sátiro),21-Hercília Santos (R. do 
Sol), 22-José Francisco, 23-João Neto, 23- Sérgio 
Pontes (E. Sátiro), 25-Iza Mª, 25-Uziel Ferreira (E. 
Sátiro), 26-Larissa Lopes, 26- Mariana Batista 
(filha/Larissa), 26-Massius Lopes, 30-Edson Gabriel 
(filho/TEI), 30-Mª de Lourdes e 30-Dc. David Barcelos. 
 

 

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 BIBLICA   

Salmo 20 

   Oração pelo rei em tempo de guerra  

 1 - O Senhor te ouça no dia da 

angústia; o nome do Deus de Jacó te 

proteja. 2 - Envie-te socorro desde o 

seu santuário e te sustenha desde 

Sião. 3 - Lembre-se de todas as tuas 

ofertas e aceite os teus holocaustos. 

(Selá) 4 - Conceda-te conforme o teu 

coração e cumpra todo o teu desígnio. 

5 - Nós nos alegraremos pela tua 

salvação e, em nome do nosso Deus, 

arvoraremos pendões; satisfaça o 

Senhor todas as tuas petições. 

6 - Agora sei que o Senhor salva o seu 

ungido; ele o ouvirá desde o seu santo 

céu com a força salvadora da sua 

destra. 7 - Uns confiam em carros, e 

outros, em cavalos, mas nós faremos 

menção do nome do Senhor, nosso 

Deus.  

8 - Uns encurvam-se e caem, mas nós 

nos levantamos e estamos de pé. 

9 - Salva-nos, Senhor! Ouça-nos o Rei 

quando clamarmos. 

                      ########## 

SEMANA DE ORAÇÃO (03 a 07): começa amanhã 
e se estenderá até a próxima sexta a nossa  
Semana de Oração. Seguem nomes dos dirigentes 
e preletores dos cultos: Seg – Pb. Léo/Pr. Samuel; 
Ter – Pr. Eudes/Pr. Walter; Qua – Adeilda/Laércia; 
Qui – Adriana Meireles/Pr. Waldemar; Sex – Pb. 
Silas/Pr. Formiga. 
  MANHÃS DE JEJUM E ORAÇÃO (14,21/04) 

 

 CRISTO NA BÍBLIA (Pr. Eudes) 
EZEQUIEL – O MESSIAS PROMETIDO 

Ezequiel profetizou no meio dos cativos em Babilônia. 
Esse profeta sacerdote fora levado para aquela cidade na 
segunda leva de cativos. Lá ele ministrou durante o tempo 
determinado por Deus em Sua providência. O livro de 
Ezequiel como o de Jeremias tem poucas referências 
cristológicas, no entanto, existem diversas referências 
indiretas sobre o Messias vindouro como Pastor, Rei e 
Sacerdote. A ênfase no Messias como o “Bom Pastor” é 
mencionado em Ez 34.11-16. No versículo 11 o Senhor 
declara: “Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas 
e as buscarei.” Os textos seguintes explicam sua obra 
como “Bom Pastor”, cuidando, libertando, reunindo, 
alimentando, fazendo repousar, procurando a ovelha 
perdida, curando e fortalecendo a enferma. Sem dúvida 
podemos correlacionar esse texto com o texto em que 
Jesus se referiu a Si mesmo como o Bom Pastor em Jo 
10.11,14: “Eu sou o bom pastor”.  Como Rei, há menções 
ao reinado messiânico em 21.27 e 37.22, após a predição 
de que os israelitas seriam congregados de todas as 
nações, o Senhor diz: “Farei deles uma só nação..., e um 
só rei será rei de todos eles” (37.22). Tal informação é 
claramente messiânica e está relacionada com Is 9.7 e Lc 
1.32. A afirmação de 37.24: “O meu servo Davi reinará 
sobre eles” pode, evidentemente, ser uma designação do 
Messias como o “Filho de Davi”. Na verdade Jesus reina 
hoje sobre a Igreja e sobre o universo e no futuro reinará 
plenamente sobre tudo e todos. O sacerdócio do Messias 
não está mencionado nesse livro, mas acha-se subtendido 
pelo fato de o templo ter sido detalhadamente descrito 
sem um sumo sacerdote. Segundo Hebreus, Jesus é o 
sumo sacerdote da nossa confissão. Ele como sumo 
sacerdote intercedeu na cruz pela Igreja, aplacando a ira 
de Deus motivada pelo pecado do homem, e continua 
intercedendo por ela nas suas batalhas. A Igreja é o 
santuário onde esse Sumo Sacerdote, da ordem de 
Melquisedeque, continua exercendo o seu ministério 
“vivendo sempre para interceder por eles”. Hb 7.25. 

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite iremos celebrar a 
Ceia do Senhor. Lembramos a todos que a Ceia é o 
grande memorial da morte redentora de nosso Senhor 
Jesus Cristo. O Senhor Jesus ordenou que a sua igreja 
fizesse essa celebração enquanto existisse na face da 
terra. “Fazei isto em memória de mim”.  
ELEIÇÃO DE OFICIAIS: no próximo domingo à noite 
09/04, segundo domingo de abril, logo após o culto da 
noite teremos uma assembleia para eleição de oficiais 
Diáconos (Bruno Nascimento, Fabiano Almeida, Marconi 
Cavalcanti, Nivaldo Batista e Luciano Ferreira) e de um 
Pastor Auxiliar (Samuel Santos). O culto daquele domingo 
terminará mais cedo (19.30h) seguindo-se a assembleia. 
As Congregações também participarão da eleição nos 
mesmos moldes da Igreja Sede. Assim sendo, todos os 
cultos se encerrarão as 19.30h. Para as Congregações  
também serão distribuídas cédulas de votação e o 
Dirigente será o responsável por isso, excluindo o 
dirigente da Congregação do José Américo que é  
postulante ao cargo de Pastor Auxiliar, ficando o Presb. 
Carlos Alberto como responsável.  
DOMINGO DE MISSÕES: no domingo dia 16/04 teremos 
a noite um culto missionário, e nesse culto iremos 
levantar a primeira parte da oferta para a  nossa 
Denominação (ALIANÇA). Alvo: R$ 500,00. 
CLASSE DE PREPARAÇÃO AO BATISMO: No próximo 
domingo começa a Classe de Preparação ao Batismo. Os 
interessados procurem o Pastor Samuel Santos. 
NOTA DE FALECIMENTO: faleceu no domingo passado 
a nossa estimada irmã Josefa de Aquino. O sepultamento 
deu-se no dia seguinte no Cemitério do Cristo Redentor. 
Duas cerimônias fúnebres foram realizadas na nossa 
Igreja, uma no domingo à noite e outra na segunda pela 
manhã antes do sepultamento. Josefa deixou uma grande 
saudade no meio de nossa comunidade devido a sua 
dedicação a obra do Senhor. À família enlutada os nossos 
sentimentos cristãos. 
CAMISAS: Estamos providenciando camisas de malha 
com logomarca da nossa igreja e com dizeres “Eu Amo a 
minha Igreja”. Quem se interessar procure Aneilde e dê o 
número do manequim. Cada camisa custará R$ 15,00 
(branca) R$ 18,00 (colorida). Procurem Aneilde. 
 
 


