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BOLETIM DOMINICAL – 11/06/17 
Reflexões no Evangelho de Marcos 

A prisão de Jesus (Mc 14.43-52) 
No Getsêmani, logo após o momento de oração de 
Jesus, Judas Iscariotes, o traidor, levando consigo um 
grupo de levitas que fazia a guarda do templo identificou 
o Senhor Jesus dando-lhe um beijo conforme combinado 
com a guarda, e Ele é aprisionado por eles. O texto 
sagrado nos diz que um dos discípulos de Jesus (Pedro) 
sacando da espada cortou uma orelha do servo (Malco) 
do sumo sacerdote. No momento de sua prisão no 
Getsêmani, Jesus fez a seguinte pergunta aos seus 
algozes: “E, respondendo Jesus, disse-lhes: Saístes com 
espadas e porretes a prender-me, como a um salteador? 
Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e 
não me prendestes; mas isto é para que as Escrituras se 
cumpram” Mc 14.48,49. Essa prisão na quinta-feira da 
semana santa foi feita a noite, longe do olhar do povo, 
conforme os líderes religiosos de Israel tinham 
combinado para que não houvesse tumulto no meio dele. 
Na censura feita por Jesus em forma de pergunta 
àqueles homens, Ele disse que aquilo que eles vieram 
fazer armados, era como se fosse prender um perigoso 
bandido e Ele não era isso. Disse ainda o Senhor que o 
que estava acontecendo era um cumprimento profético. 
Em seguida, o texto sagrado diz que após a prisão de 
Jesus, os seus discípulos fugiram. Essa debandada geral 
dos discípulos do Senhor naquele momento de crise na 
vida de Jesus era também um cumprimento da profecia 
de Zacarias (Zc 13.7): Ferirei o pastor e as ovelhas se 
dispersarão. A guarda que levava Jesus preso aos seus 
mandantes era acompanhada discretamente por um 
jovem (João?) envolto em um lençol. Marcos nos diz que 
lançaram a mão para prendê-lo, mas ele desvencilhando-
se deles, largou o lençol e fugiu só com a roupa de baixo. 
                                                  Eudes Lopes Cavalcanti               
       

       

                                                        

             ESCALA DE OBREIROS (JUNHO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

11 – Pr. Eudes; 18 – Pr. Formiga; 25 – Pr. Walter 
CULTO DEVOCIONAL 

11 – Laércia; 18 – Pr. Waldemar; 25 – Iza Maria 
                            MOCIDADE (SÁB) 

17 - Dc. Fabiano  
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

14 – Ciana;  21 – Iza Maria; 28 - Marlene Soares 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

               (21) – Bosco; (14,28) - Meireles  
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

11 – Pr. Waldemar; 18 – Dc. Josias; 25 – Pr. Jedaías 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

11 – Dc. Fabiano; 18 – Pr. Walter; 25 – Pb. Saul 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

11–Pb. Emanuel;18–Pb. Carlos Alberto; 25-Pr. Samuel 
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

13–Pr. Samuel; 20 – Pr. Formiga; 27 – Pr. Waldemar 
TRABALHO NA PRAÇA DO GEISEL 

17 – Ev. Davi 
ESCALA DLOV 

11 – Conjunto Ebenézer/Conjunto Getsêmani; 
18 – Conjunto Ebenézer/Conjunto Getsêmani; 
25 – Coral Filhos do Rei/Conjunto Getsêmani 

ESCALA DE DIÁCONOS 
Hoje à noite: Gentil/Euclides; Terça – Bruno 

 

 

  UpChip – Organização Joyce Fragoso        

        

  

 

 

  

 

 
      

  

 

   
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

           

         CALENDÁRIO DE EVENTOS (JUN/JUL) 
10/06 – Encontro Mães Intercessoras; 11 – Dia dos 
Oficiais; 11 – Domingo Missionário; 16 – Encontro de 
Homens; 17 – Intercâmbio UAF`s/LUN; 23 a 25 – 
Acampamento de Jovens; 25 – Dia da Beneficência. 01/07 
– Avanço Missionário (Geisel); 02 – Programação do 
DERE; 08,09 - Congresso Louvor; 15 – Sabadão com 
Cristo; 16 – Dia da Mulher Congregacional; 22 – Reunião 
da liderança da Igreja/Almoço; 23 – EBD Jovem; 23 – 
Aniversário Coral Filhos do Rei.                   
                   ANIVERSARIANTES DE JUNHO 
01-Nathan de Souza; 02-Myllena Araújo; 04-Lucyan 
Soares; 08-Isvonete da Silva (R. do Sol) ; 09 -
Stefanie Giulyane; 10-Mª das Graças Maciel; 13-
Katiane Ferreira (E. Sátiro) ; 14 -Luiz Vasconcelos 
(R. do Sol) ; 15-Janiele Andrade; 17-Jair  Costa (J. 
Américo); 18- Mª José Teixeira (R. do Sol) ; 18 -
Emília Lopes (E. Sátiro) ; 19 -Enoque Monteiro; 20-
Ana Gabr ielly (E. Sát ir o ) ; 20-Djanilson Rodr igues;  
23-Pb. Valdenor Torres; 27 -Kr istofer  Silva; 28 -
Gabr iel Cavalcanti (R. do Sol) ; 30 -Edméia Br ito; 30-
Pr. Walter  Bezerra e 30-Laércia Jamilly .  
 
 

 

ACAMPAMENTO DOS JOVENS (23 a 25/06) 
LOCAL: ACAMPAMENTO ÁGUA VIVA 

(BAIRRO DAS INDÚSTRIAS) 
TEMA: JOVENS SEGUNDO O EVANGELHO 

PRELETORES: PASTORES ANDERSON JOSÉ, 
BRUNO CÉSAR, THOMAS MAGNUM, 

BARTOLOMEU LOPES 

 

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 111 

Deus é louvado por amor das suas 
obras maravilhosas 

1 - Louvai ao Senhor! Louvarei ao 
Senhor de todo o coração, na 

assembleia dos justos e na 
congregação. 2 - Grandes são as 

obras do Senhor, procuradas por 
todos os que nelas tomam prazer.  

3 - Glória e majestade há em sua 
obra, e a sua justiça permanece 

para sempre. 4 - Fez lembradas as 
suas maravilhas; piedoso e 

misericordioso é o Senhor.  
5 - Deu mantimento aos que o 

temem; lembrar-se-á sempre do seu 
concerto. 6 - Mostrou ao seu povo o 

poder das suas obras, dando-lhe a 
herança das nações. 7 - As obras 

das suas mãos são verdade e juízo; 
fiéis, todos os seus mandamentos. 

8 - Permanecem firmes para todo o 
sempre; são feitos em verdade e 

retidão. 9 - Redenção enviou ao seu 

povo; ordenou o seu concerto para 
sempre; santo e tremendo é o seu 

nome. 10 - O temor do Senhor é o 
princípio da sabedoria; bom 

entendimento têm todos os que lhe 
obedecem; o seu louvor permanece 

para sempre. 
##### 

ATENÇÃO USUÁRIOS DAS SALAS DA IGREJA! 
APÓS O USO, DESLIGUEM AS LUZES E 

EQUIPAMENTOS 

 

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

 

Sofonias, cujo nome significa Deus esconde, é o último 
profeta do grupo conforme se encontra no nosso Cânon, 
que profetizaram antes e durante o cativeiro babilônico 
(Isaias a Sofonias). Ageu, Zacarias e Malaquias 
profetizaram após o retorno dos judeus do cativeiro 
babilônico (profetas pós-exílio). Sofonias era da família 
real e profetizou em Jerusalém e em Judá durante o 
governo de Josias, o último dos reis reformadores. A sua 
profecia enfoca o grande e terrível dia do Senhor para 
punir o seu povo naquela época, bem como cinco nações 
estrangeiras (Filístia, Amom, Moabe, Etiópia e Assíria). Os 
estudiosos bíblicos dizem que o ministério de Sofonias foi 
um dos motivadores da ação purificadora promovida pelo 
jovem rei Josias, que lutou bravamente para que o povo 
de Deus deixasse os seus pecados e se voltasse para 
Deus, a fim de escapar do juízo divino. Apesar dos 
esforços de Josias, o povo de Deus que continuou 
pecando após a morte desse jovem rei, não escapou do 
juízo divino profetizado por Sofonias.  O propósito básico 
da profecia de Sofonias era advertir Judá e Jerusalém 
quanto ao juízo divino iminente e ameaçador. O povo de 
Deus, caso não se arrependesse, seria punido por Deus 
com certeza, bem como as nações citadas. Essa profecia 
também teve o propósito de encorajar os fiéis com a 
mensagem  de que Deus no futuro restauraria o seu povo 
e que uma vez restaurado esse povo irromperia em louvor 
e adoração ao Senhor. Quanto à Cristologia, o livro enfoca 
o Dia do Senhor como um evento escatológico, que seria 
deflagrado com a grande tribulação e o Segundo advento 
de Cristo, e o consequente juízo final. O Senhor Jesus, 
pelo menos em duas ocasiões, baseou-se em Sofonias 
(Mt 13.40-42; Mt 24.29) quando se referiu a sua segunda 
vinda e ao juízo vindouro. Quanto à restauração de Israel, 
ela está sendo feita através do programa geral da igreja, 
com intensificação e complementação no futuro conforme 
nos diz Paulo em Romanos (9-11) (judeus sendo salvos 

individualmente pelo Evangelho de Cristo).  

DOMINGO MISSIONÁRIO: hoje à noite, no culto, teremos o 
nosso domingo missionário. A pregação versará sobre o 
tema “POR QUE PREGAR A CRISTO?”. Nesse culto iremos 
levantar um ofertório especial para ajudar a nossa 
Denominação na realização de sua obra missionária. O 
nosso alvo nesse ofertório é de R$ 500,00. Façamos o 
melhor que pudermos para a glória de Deus.  
DIA DOS OFICIAIS: hoje estamos comemorando o Dia dos 
Oficiais. No culto da noite teremos um momento especial em 
que serão homenageados os oficiais de nossa Igreja.  
Agradecemos a Deus pela vida de nossos queridos oficiais, 
homens que Deus levantou no ministério de nossa Igreja 
para fazer a Sua obra. Deus abençoe a todos. 
ENCONTRO DOS HOMENS DA IGREJA: na próxima sexta-
feira (16/06) haverá em nossa Igreja um culto especial 
dirigido pelos homens da Igreja (Encontro de Homens). Para 
esse culto convidamos os conjuntos Ebenézer e Getsêmani 
para participar do mesmo louvando e engradecendo o nome 
do Senhor. Pregará no culto o Pastor Pedro Inácio, da 1ª 
IEC de Mangabeira (UIECB). Todos os homens da Igreja e 
das Congregações e irmãos outros estão sendo convidados 
para esse evento. Logo após o culto teremos um lanche 
0800. Não percam! 
INTERCÂMBIO UAC`s: no próximo sábado as irmãs de 
nossa Igreja estarão indo para Lucena/PB, para participar de 
um intercâmbio das Auxiliadoras da 1ª Distrital. Oremos por 
esse evento para que Deus o abençoe em tudo. 

ACAMPAMENTO DOS JOVENS (23 a 25/06): está se 

aproximando a realização do Acampamento da nossa 
Mocidade. Esse evento, aberto a toda a Igreja, será 
realizado na Granja Água Viva, no Bairro das Indústrias. 
Incentivamos a todos os irmãos da Igreja a participarem 
desse evento, especialmente aos jovens e adolescentes. A 
direção da Mocidade está se esforçando o máximo que pode 
para que haja uma participação maciça dos nossos jovens. 
Pedimos aos pais e avós que invistam na vida espiritual dos 
seus filhos e netos, ajudando-os a participarem desse 
Acampamento. Como temos alguns jovens que não dispõem 
de recursos financeiros para participar do evento, a diretoria 
da Mocidade pede a colaboração financeira de alguns 
irmãos para custear as despesas com a taxa de inscrição 
dos mesmos. Até 18/06/17 a taxa inscrição é de R$ 150,00 à 
vista. A inscrição parcelada no PAGFACIL é de R$ 160,00 + 

juros.  Acesse: http://umec-geisel.blogspot.com.br/  

 
 

http://umec-geisel.blogspot.com.br/

