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BOLETIM DOMINICAL – 12/02/17 
Reflexões no Evangelho de Marcos 

          A Parábola dos Lavradores Maus (Mc 12.1-12)  
       Uma parábola era uma história contada tendo como 
pano de fundo o cotidiano da vida da época, com a 
finalidade de trazer uma lição de natureza espiritual ou 
moral. Na parábola do texto em apreço, o Senhor Jesus 
tratou da Sua rejeição por Israel culminando com o Seu 
assassinato e do consequente juízo de Deus sobre aquela 
nação. A história contada por Jesus fala sobre um homem 
que plantou uma vinha e a arrendou a uns lavradores e 
ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou alguns 
dos seus servos para receber dos frutos da vinha, mas os 
arrendadores não quiseram cumprir o combinado, e 
despacharam os servos depois de tê-los espancados e 
humilhados. Isso aconteceu por diversas vezes. Por fim 
aquele proprietário, que representa Deus, mandou o seu 
único filho, para tratar com os lavradores e eles, 
perversamente o mataram fora da vinha (Jerusalém). É-nos 
dito pela parábola que aquele proprietário viria, puniria os 
lavradores maus e daria a vinha a outros. Essa parábola de 
Jesus foi dita contra a liderança de Israel que representava 
aquela nação, e que rejeitara o Filho de Deus, e que o 
mataria, o que de fato aconteceu. A parábola que era 
também uma mensagem profética se cumpriu na vida de 
Israel e do Filho de Deus. Eles rejeitaram o Messias 
esperado porque ele viera em humilhação e não em glória. 
Outro cumprimento profético é que Israel pelo fato de ter 
rejeitado o Messias perdera o seu status de povo de Deus 
dando lugar a Igreja. (Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, 
exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros). 
Em seguida Jesus cita a escritura (Sl 118.22,23) que fala 
sobre a pedra de esquina rejeitada pelos edificadores e diz 
que essa obra da rejeição do Messias e da substituição de  
Israel pela Igreja era algo maravilhoso, por que fora feita por 
Deus dentro do seu propósito eterno. Pr. Eudes L. Cavalcanti       

       

     

                                                      

     ESCALA DE OBREIROS (FEVEREIRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

12 – (D) Pb. Valdenor; (P) Pr. Walter;  
19 – (D) Pb Diniz, (P) Pr. Eudes;  

26 – (D) Pr. Walter, (P) Pr. Samuel 
CULTO DEVOCIONAL 

12 – Dc. Josias; 19 – Davi 
                    MOCIDADE (SÁB) 

Responsabilidade do Pastor Walter 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

15 – Marlene Soares; 22 - Iza Maria 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

          (22) – Bosco; (15) – Meireles;  
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

12 – Pb. Silas;  
19 – Pr. Walter  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
12 – Pb. Emanuel; 19 – Dc. Josias  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

12 – Pr. Waldemar;  
19 – Pb. Emanuel 

ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

CASA DE ACOLHIDA 
18 – Ev. Davi da Silva 

ESCALA DLOV 
12/02 – Conjunto Ebenézer 
19/02 – Conjunto Ebenézer 

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite: Gentil/Murilo 
Terça – Euclides 

 

AME A IGREJA QUE DEUS  

COLOCOU VOCÊ NELA 
 

  

 

 

  

 

 
    

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
   CALENDÁRIO DE EVENTOS (FEV/MAR) 

11/02 – Intercâmbio UAC`S Distrital 
ALIANÇA (Funcionários IV); 25 a 28/02 – 
Retiro Espiritual. 11/03 – Avanço 
Missionário/Sopão (Rota do Sol); 12/03 – 
Dia Internacional da Mulher; 14 a 16/03 - 
Concilio Regional da ALIANÇA (CGE); 18/03 
– intercambio UAC`s (3IEC/JPA) 19/03 – dia 
do DERP; 26/03 – Domingo Missionário.  
      

      ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO 

02-André Fragoso, 03-Pedro Henrique (filho de 
Danilo), 04-Pb. Genison Gomes, 06-Elma Araújo, 
08-Mª José Diniz (cunhada/Naide), 09-Andevy 
Kauã (sobrinho de Aneilde), 09-Henery Lopes, 10-
Israel Fernandes, 13-Isabelly Christine (R. do 
Sol),13-Mª do Socorro, 15-Cristiliano Leandro, 16-
Auzeni da Silva, 19-Mário Lopes, 20-Alef David 
(R. do Sol), 20-Mª do Socorro (R. do Sol), 20-
Albertina Claudina, 21-Rebeca Brito, 22-Fábio 
Marques (R. do Sol), 22-Elza Helena, 22-José 
Bruno, 23-Hortência Gabriela (nora/Vera), 24-
Danilo José, 25-Gerlane Lima, 25-Edmilson 
Marinho (R. do Sol) e 27-Adriana Meireles. 
 
 

     

 

RETIRO ESPIRITUAL  
(DOM - 26/02), (SEG - 27/02) 

 

Tema: A Presença de Deus no Meio da Igreja 
Dom (M): Conjunto Cântico de Davi (1ª IEC/JPA)  

 

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 32 
 

     A felicidade do homem perdoado. 

       Exortação ao arrependimento 
1 - Bem-aventurado aquele cuja 

transgressão é perdoada, e cujo pecado é 

coberto. 2 - Bem-aventurado o homem a 

quem o Senhor não imputa maldade, e em 

cujo espírito não há engano. 3 - Enquanto 

eu me calei, envelheceram os meus ossos 

pelo meu bramido em todo o dia.  

4 - Porque de dia e de noite a tua mão 

pesava sobre mim; o meu humor se tornou 

em sequidão de estio. (Selá) 5 - Confessei-

te o meu pecado e a minha maldade não 

encobri; dizia eu: Confessarei ao Senhor as 

minhas transgressões; e tu perdoaste a 

maldade do meu pecado. (Selá) 

6 - Pelo que todo aquele que é santo orará 

a ti, a tempo de te poder achar; até no 

transbordar de muitas águas, estas a ele 

não chegarão. 7 - Tu és o lugar em que me 

escondo; tu me preservas da angústia; tu 

me cinges de alegres cantos de livramento. 

8 - Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho 

que deves seguir; guiar-te-ei com os meus 

olhos. 9 - Não sejais como o cavalo, nem 

como a mula, que não têm entendimento, 

cuja boca precisa de cabresto e freio, para 

que se não atirem a ti. 

10 - O ímpio tem muitas dores, mas aquele 

que confia no Senhor, a misericórdia o 

cercará. 11 - Alegrai-vos no Senhor e 

regozijai-vos, vós, os justos; e cantai 

alegremente todos vós que sois retos de 

coração. 

RETIRO ESPIRITUAL (26,27/02) 

PRELETORES: Pastores Walter, Samuel, 

Jedaías, Formiga 

 
  

 CRISTO NA BÍBLIA (Pr. Eudes) 
PROVÉRBIOS – A SABEDORIA DIVINA 

O livro de Provérbios é um dos livros do grupo de 

livros do Antigo Testamento chamados de 

Poéticos. Os Poéticos por sua vez se dividem em 

livros de sabedoria (Jó, Provérbios e Eclesiastes) e 

livros hínicos (Salmos e Cantares). A maioria dos 

provérbios foi escrita por Salomão, que foi um 

habilidoso escritor. O texto de 1 Reis 5.12, nos diz 

que ele produziu três mil provérbios sendo muitos 

deles usados no livro de Provérbios. Esse livro é o 

livro de máximas inspiradas por Deus. Os 

provérbios, conforme encontrados nesse livro, 

podem ser identificados por um versículo ou por 

um grupo deles. Quanto a Cristologia não 

encontramos nesse livro nenhum texto explicito 

que trate do assunto. No entanto, na discrição da 

excelência da sabedoria nos capítulos 8 e 9 

(sendo sabedoria um substantivo abstrato), 

podemos observar uma personificação dela. É 

como se ela fosse uma personalidade (Pv 8.22-

31). Termos tais como “o Senhor me possuía no 

inicio de sua obra”, “Deste a eternidade fui 

estabelecida”, “Quando ele preparava os céus, ali 

estava eu”, “então, eu estava com ele e era o seu 

arquiteto”, etc, inferem que o Senhor Jesus é 

representado nesse livro como a sabedoria divina. 

O rei Salomão foi o homem mais sábio da época, 

no entanto, nos é dito nos evangelhos que Jesus 

(Lc 11.31) é maior do que ele, inclusive no quesito 

sabedoria. Num monólogo dramático exposto no 

capitulo 8 de Provérbios,  a sabedoria declara a 

sua associação com o Criador na eternidade, 

especialmente na obra da criação, inclusive 

dizendo que ela foi o agente da criação, o seu 

arquiteto, ou seja, Deus criou todas as coisas 

através dela. No Novo Testamento encontramos 

que o Senhor Jesus Cristo é a sabedoria de Deus 

(1 Co 1.24,30; Cl 2.3). Muitas das características 

da sabedoria descritas em Provérbios têm 

extraordinárias semelhanças Cristológicas.  

CULTO ESPECIAL PROXIMA TERÇA-FEIRA: na 
próxima terça-feira iremos realizar um culto especial 
de louvor e adoração ao Senhor. Estará ministrando a 
Palavra de Deus o Pastor Samuel de Veras, pastor 
titular da Catedral Evangélica Congregacional de 
Campina Grande. Nesse culto contaremos com as 
presenças dos Conjuntos Ebenézer e Getsêmani 
louvando ao Senhor. 
AGRADECIMENTO: agradecemos a Noé José, que 
mora nas dependências de nossa Igreja, pela 
instalação da janela de alumínio bem como colocação 
de visor e reparo da porta da sala do DINF. 
Agradecemos ainda aos ajustes de telhas nas duas 
salas do andar de cima do nosso prédio de educação 
religiosa. Noé tem sido extremamente prestativo em 
nos ajudar gratuitamente em serviços de pedreiro 
(instalações janelas salão da mocidade, do berçário, 
etc). Deus o abençoe por isso.  
RETIRO ESPIRITUAL: o nosso Retiro Espiritual será 
realizado nas instalações da Igreja. Teremos quatro 
cultos nesse Retiro, sendo dois no domingo (manhã e 
noite) e dois na segunda-feira (manhã e noite). 
Almoçaremos juntos no domingo e na segunda-feira. 
Tema Geral: A Presença de Deus no meio da Igreja. 
Desdobramento do Tema: A presença de Deus no 
Israel do Antigo Testamento - Ex 40.34-38 (Forma e 
Essência) – Pr. Walter; A presença de Deus na Igreja 
do Novo Testamento - Mt 18.20 (Forma e Essência) – 
Pr. Samuel; A presença de Deus nos membros da 
Igreja - 1 Co 3.16 (Privilégio e Responsabilidade) – Pr. 
Jedaías; A presença de Deus na Igreja da Atualidade - 
Ap 2.1  (Oportunidades e Desafios) – Pr. Formiga. Os 
Conjuntos da Igreja e das Congregações participarão 
desses cultos.  O Conjunto Cântico de Davi (1ª 
IEC/JPA) estará conosco domingo de Retiro pela 
manhã ministrando o louvor. Taxa de inscrição para o 
almoço (02 dias) R$ 10,00. Programem-se!  

RETIRO ESPIRITUAL (26,27/02) 
DOM (MANHÃ) – (D/P) Raquel/Pr. Walter 

DOM (NOITE) – (D/P) Dc Josias/Pr. Samuel 
SEG (MANHÃ) – (D/P) André Fragoso/Pr. Jedaías 

SEG (NOITE) – (D/P) Pr. Eudes/Pr. Formiga 
 

 


