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BOLETIM DOMINICAL – 12/03/17 
Reflexões no Evangelho de Marcos 

Cristo, Filho de Davi (Mc 12.35-37) 
Nesse texto encontramos o Senhor Jesus inquirindo os 
líderes religiosos de Israel sobre uma questão 
messiânica. O Senhor fez uma referência aos 
ensinamentos dos escribas sobre a filiação do Messias 
que diziam corretamente que o Messias seria filho de 
Davi, ou seja, um dos seus descendentes. Só que Jesus 
lhes faz a seguinte pergunta: Como Davi O chama de 
Senhor num dos seus salmos, se ele é seu filho? “O 
Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te a minha direita 
até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus 
pés”.   É bom esclarecer o assunto, pois a princípio pode-
se entender que o Messias surgiria no cenário da época 
sem descender de ninguém. No programa redentor 
estava previsto que o Messias seria um dos 
descendentes de Davi no plano humano, para se cumprir 
uma promessa feita a Davi. Mesmo numa época muito 
remota já fora profetizado por Jacó que da tribo de Judá 
nasceria o Rei sacerdote, o Messias. Acontece que o 
Messias prometido não seria um mero homem nascido 
da casa real de Davi, mas também, principalmente, o 
próprio Filho de Deus que, encarnaria e viria realizar a 
obra redentora na cruz do Calvário. Como Deus, Jesus 
era o Senhor de Davi, mas como homem era um dos 
seus descendentes. Interpretando o texto citado por 
Jesus (Salmo 110.1) entendemos que o SENHOR 
(JAVÉ) que disse ao Senhor (ADONAI), era Deus Pai 
falando para o Deus Filho: Assenta-te a minha mão 
direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos 
teus pés. Poderíamos correlacionar esse texto com  
Romanos 14.11, quando por determinação do Pai todo o 
joelho se dobrará diante de Jesus e toda a língua 
confessará a Deus.           Pr. Eudes Lopes  Cavalcanti                 
       

                                                        

        ESCALA DE OBREIROS (MARÇO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

12 – Miss. Marilene;  
19 – Pr. Walter; 26 – Asp. Dc. Fabiano 

CULTO DEVOCIONAL 
12 – Pr. Formiga;  

        19 – Dc. Josias; 26 – Pb. Emanuel 
                    MOCIDADE (SÁB) 

18 – Asp. Dc. Fabiano; 25 – Pr. Formiga 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

15 – Claudeilsa;  
22–Marlene; 29–Iza Maria 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 
          (15,29) – Bosco; (22) – Meireles  

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
12 – Pb. Silas;  

19 – Pr. Jedaías; 26 – Pr. Walter  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

12 – Pr. Walter Moura;  
19 – Pb. Saul; 26 – Dc. Josias 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
12 – Pr. Waldemar;  

19 – Dc. Francisco; 26 – Pb. Silas 
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

CASA DE ACOLHIDA 
18 – Pr. Waldemar; 25 – Pr. Jedaías 

ESCALA DLOV 
12 – Conjunto Ebenézer 
19 – Conjunto Ebenézer 

26 – Cantores Solo 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite: Gentil/Murilo 
Terça – Euclides 

@@@@@ 

ALÉM DISSO, REQUER-SE DOS DESPENSEIROS  
QUE CADA UM SE ACHE FIEL” 1 Co 4.2 

 

  

 

 

  

 

 
    

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
         CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR/ABR) 
12/03 – Dia Internacional da Mulher (08/03); 14 a 16/03 - 
Concilio Regional ALIANÇA (CGE); 18/03 – intercâmbio 
UAC`s (3IEC/JPA) 19/03 – Dia do DERP; 26/03 – Domingo 
Missionário. 01/04 – Encontro de Mulheres Congregacionais 
(IEC/CGE); 14/04 – Manhã de Jejum e Oração; 15/04 – 
Intercâmbio UAC`s (Bancários); 21/04 – Manhã de Jejum e 
Oração; 22/04 – Avanço Missionário (a definir); 23/04 – 
Aniversário Conjunto Ebenézer; 28/04 – Programação DLOV. 
                     ANIVERSARIANTES DE MARÇO 
01-Marizete Florêncio, 03-Nathália Késsia, 03-Matheus da 
Silva, 04-Ederaldo José (E. Sátiro), 04-Amanda Saionara, 
05-Karoline da Costa (R. do Sol), 05-João Pedro (neto 
Josefa Porfírio), 5-Mª Nazaré de Sousa, 07-Silvana Maurício, 
07-Isa Nery, 07-Pb. José Diniz, 08-Luma Gabriele, 08-Márcia 
Firmino, 08-Sérgio Sebastião, 09-Analice dos Santos, 09-
Vanda L. Cavalcanti (E. Sátiro), 09 Darlene Monteiro, 09-
Marcos Victor, 09-Joyce Cristina (neta Fátima Rodrigues),  
10-Normandelha de Souza (R. do Sol), 10-Pb. Emanuel 
Felinto, 12-Beatriz Porfírio (neta Josefa Porfírio), 13-Josilane 
Alves (R. do Sol), 15-Wesley Vitor (R. Do Sol), 15-Marluce 
Gomes, 15-Lígia Keila, 17-Armando Diniz (R. do Sol), 17-Mª 
Amélia Barbosa (R. do Sol), 19-Tiago Antônio, 20-Aneilde 
Silvestre 20-Liliane Liger,  20-Mª Walkiria, 20-Pb. Silas Luiz, 
20-Dc. Francisco de Assis (J. Américo), 21-Levi Ancelmo, 21-
João Victor (R. do Sol), 22-Crislaine Ferreira (E. Sátiro), 23-
Rosilene da Silva, 27-Lúcia Diniz, 27-Pedro Henrique (neto 
de Célia), 27-Jonatas Lima (filho/Jedaías), 28-Sandro Rikelce 
(E. Sátiro), Rosália de Andrade, 29-Renata Araújo. 
 

 

VALORIZE A SUA IGREJA, FREQUENTE-A E 
CONTRIBUA PARA O SEU CRESCIMENTO.  

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 (Pv 31.10-31) - A MULHER VIRTUOSA 
10 - Mulher virtuosa, quem a achará? 

O seu valor muito excede o de finas jóias. 
11 - O coração do seu marido confia nela, 

e não haverá falta de ganho. 
12 - Ela lhe faz bem e não mal, 

todos os dias da sua vida. 
13 - Busca lã e linho 

e de bom grado trabalha com as mãos. 
14 - É como o navio mercante: 

de longe traz o seu pão. 
15 - É ainda noite, e já se levanta, 

e dá mantimento à sua casa 
e a tarefa às suas servas. 

16 - Examina uma propriedade e adquire-a; 
planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. 

17 - Cinge os lombos de força 
e fortalece os braços. 

18 - Ela percebe que o seu ganho é bom; 
a sua lâmpada não se apaga de noite. 

19 - Estende as mãos ao fuso, 
mãos que pegam na roca. 
20 - Abre a mão ao aflito; 

e ainda a estende ao necessitado. 
21 - No tocante à sua casa, não teme a neve, 

pois todos andam vestidos de lã escarlate. 
22 - Faz para si cobertas, 

veste-se de linho fino e de púrpura. 
23 - Seu marido é estimado entre os juízes, 
quando se assenta com os anciãos da terra. 
24 - Ela faz roupas de linho fino, e vende-as, 

e dá cintas aos mercadores. 
25 - A força e a dignidade são os seus vestidos, 

e, quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. 
26 - Fala com sabedoria, 

e a instrução da bondade está na sua língua. 
27 - Atende ao bom andamento da sua casa 

e não come o pão da preguiça. 
28 - Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa; 

seu marido a louva, dizendo: 
29 - Muitas mulheres procedem virtuosamente, 

mas tu a todas sobrepujas. 
30 - Enganosa é a graça, e vã, a formosura, 

mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. 
31 - Dai-lhe do fruto das suas mãos, 
 de público a louvarão as suas obras. 

 
 

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

Isaías abre o grupo de cinco livros chamados de 
profetas maiores (Isaías... Daniel). Ele é considerado o 
profeta messiânico por excelência, pois foi ele quem 
mais falou do Messias vindouro. As suas profecias 
dividem-se em profecias de condenação (1-35), 
profecias de confirmação (36-39) e profecias de 
consolação (40-66). Quanto ao Messias, as suas 
profecias contemplam a pessoa, o caráter e as obras 
do Messias vindouro, conforme abaixo:  
1) Pessoa do Messias.  
- Ser genuinamente humano, nascido de mulher 
(7:14;9:6; 53:2).  
- Nascer virginalmente, por concepção sobrenatural 
(7:14).  
- Ser Deus em carne humana (9:6).  
- Ser o Filho de Davi (9:7; 11:1, 10). 
- Ser Jeová (YHWH), o Criador (44:24; 45:11-12).  
2) O Caráter do Messias. 
- Ser humilde e sem atrativos (7:14-15; 53:2-3). 
- Ser manso, não barulhento nem rude (40:11; 42:2-3).  
- Ser justo em todas as suas ações (9:7; 11:5; 32:1). 
- Ser bondoso para com os fracos e aflitos (61:1). 
- Ser vingativo para com os impenitentes (11:4; 63:1-4). 
3) A Obra do Messias. 
- Ser apresentado por um precursor no deserto (40:3). 
- Ser ungido pelo Espírito Santo (11:2-4; 61:1).  
- Pregar e aconselhar como profeta (11:2-4).  
- Realizar muitos milagres Vinda (35:4-6).  
- Ser desacreditado pela sua própria geração (53:1).  
- Morrer com os perversos, e ser enterrado com os ricos 
(53:9).  
- Ser traspassado e moído pelas nossas iniquidades 
(53:5).  
- Receber sobre si as iniquidades de todas as pessoas, 
por ordem de Deus (53:6).  
- Ser o vencedor da morte (25:8).  
- Esmagar com fúria os perversos na sua Segunda 
Vinda (34:2-9; 63:1-6). 
- Ser o Rei de Israel (9:7; 44:6).  
- Reinar, como o “Senhor dos Exércitos”, no monte 
Sião e em Jerusalém (24:23). 

 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08/03): hoje à 
noite teremos uma programação especial em 
comemoração ao Dia Internacional da Mulher. No culto 
que será oferecido a Deus pregará a Missionária 
Marilene (ICBessa). O culto será dirigido por Adriana 
Meireles e o Departamento de Homens da Igreja 
participará também do evento. Aproveitando o ensejo, 
parabenizamos as mulheres da nossa Igreja pela 
passagem do Dia Internacional da Mulher. 
CONCILIO DA ALIANÇA (14 a 16/03): na próxima 
terça-feira começará o Concilio Regional (1ª e 2ª R.A`s) 
num hotel fazenda próximo à cidade de Campina 
Grande. Provavelmente o pastor da Igreja se fará 
presente. Na sua impossibilidade, o pastor Walter 
Moura representará a III IEC/JPA nesse conclave.    
INTERCAMBIO UAC`s: (18/03): no próximo sábado à 
tarde teremos em nossa Igreja a reunião de intercambio 
das mulheres da nossa Denominação (1ª Distrital). 
DIA DO DERP (19/03): no próximo domingo teremos 
pela manhã uma programação especial de 
responsabilidade do Departamento de Educação 
Religiosa de nossa Igreja. 
CULTO DISTRITAL (25/03): no sábado dia 25/03 
iremos sediar uma reunião especial dos homens 
congregacionais da 1ª distrital da ALIANÇA. 
CAMISAS: iremos providenciar 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). 
NASCIMENTO: nasceu domingo passado o segundo 
filho (Daniel) do casal Dc. Murilo/Amanda. 
Parabenizamos o jovem casal e desejamos que Deus 
abençoe o recém-nascido e aos seus pais.  
CASAMENTO: casaram-se ontem os jovens Leandro e 
Rayanne. Leandro é filho de Iza/Sérgio, e Rayanne, de 
José Cordeiro/Adalgisa. A cerimônia foi oficiada pelo 
Pastor Eudes. Parabenizamos ao casal e desejamos as 
muitas bênçãos dos céus sobre ele.  

VISITANTE SEJA BEM-VINDO. 
 
 


