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BOLETIM DOMINICAL – 15/01/17 
   

Reflexões no Evangelho de Marcos 

 A Figueira sem Frutos  (Mc 11.11-14)  

       O texto em apreço relata que no primeiro trajeto de Jesus 

entre Betânia, onde tinha pernoitado, e Jerusalém em sua 

última semana, Jesus teve fome e vendo uma figueira foi 

procurar nela fruto e não encontrou senão folhas. 

Decepcionado por não ter encontrado fruto, Jesus amaldiçoou 

a figueira dizendo: “Nunca mais coma alguém fruto de ti”. O 

intrigante no relato de Marcos é que nos é dito que não era 

tempo de figos. É bom que se explique essa questão, pois 

poderíamos pensar que o Senhor Jesus num momento de raiva 

amaldiçoou uma árvore por não ter encontrado fruto quando 

não era estação própria para isso. Acontece que esse tipo de 

árvore na Palestina produzia fruto duas vezes por ano.  Uma 

em março onde surgiam pequenos botões comestíveis que 

caem antes da formação dos verdadeiros figos, que 

amadureciam em junho. Quer dizer que onde havia folhas 

deveria haver frutos (botões comestíveis) e se não tivesse esses 

botões não haveria os frutos de junho. Esse incidente fora 

profético para Israel, que tinha uma aparência de 

religiosidade (folhas), mas não produzia frutos para Deus.  

      Esse incidente ainda nos reporta ao que o Senhor Jesus 

disse no Evangelho de João (15) e nos leva a fazer com ele 

uma analogia com a Igreja. No texto de João, Jesus falou que 

Ele era a videira e nós os cristãos as varas. Ele disse que o 

galho que estivesse nele deveria produzir frutos. Disse ainda 

que os galhos que produzisse frutos seriam limpos para 

produzir mais frutos ainda e os que não produzisse frutos 

seriam cortados ou podados.  

     Quando li o texto “nunca mais coma alguém fruto de ti”, 

lembrei-me do perigo que correm aqueles crentes que vivem  

entristecendo o Espirito Santo com suas más ações. Quem 

persiste no erro, Ele deixa de operar neles e apaga-se a 

chama divina em seus corações. Esses irmãos já não estão 

sendo usados por Deus, estão inoperantes, os dons enterrados. 

Ninguém estar “comendo” fruto produzido por esses irmãos. 

Misericórdia! Pensem nisso!     Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

     

                                                      

   ESCALA DE OBREIROS (JANEIRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE 

15 – (D) Pb. Diniz, (P) Pb. Emanuel 

22 – (D) Pb. Genison; (P) Pr. Formiga 

29 – (D) Dc. Murilo; (P) Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 

15 – Pr. Eudes; 22 – Bruno; 29 -  Stefani 

                    MOCIDADE (SÁB) 

Responsabilidade do Pastor Walter 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 

18 – Marlene Soares; 25 – Iza Maria 

ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

 (18) – Bosco; (25) - Meireles 

CONG. ROTA DO SOL (DOM) 

15 – Pr. Jedaías;   

22 – Dc. Bonifácio; 29 – Pr. Waldemar  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

15 – Pr. Walter;  

22 – Pb. Silas; 29 - Pb. Saul  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

15 – Dc. Josias;  

22 – Pr. Samuel; 29 – Pr. Walter 

ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 

Responsabilidade Pastor da Igreja 

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
    CALENDÁRIO DE EVENTOS (JAN/FEV) 

21/01 – Confraternização do Ebenézer; 
28/01 – Chá de Bebê (Jaciara); 09 à 30/01 – 
40º Projeto Missionário ALIANÇA (Currais 
Novos/RN, Cabedelo/PB). 04/02 – Chá de 
Bebê (Maira); 04/02 – Avanço Missionário 
(local a definir); 05/02 – Dia do Homem 
Congregacional; 11/02 – Intercâmbio 
UAC`S Distrital ALIANÇA (Funcionários IV); 
25 a 28/02 – Retiro Espiritual (local a 
definir).   
        

         ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

01-José Freire (R. do Sol), 05-Dc. Nivaldo 
Batista, 05-Ana Carolina (R. do Sol), 06-
Jader Porfírio, 07-Saullo Rikelce (E. Sátiro), 
08-Elda Lopes (E. Sátiro), 11-Presb. 
Aureliano Fernandes, 12-Gabriela Pereira 
(R. do Sol), 12-Bruna Vanessa, 13-Mª de 
Fátima Brito, 16-Dc. José Marçal Jr., 19-
Alexandre Araújo (R. do Sol), 19-Sara 
Mizraim, 25-Risolene Fernandes, 26-Jaciara 
Araújo, 27-Valdilene Régis, 29-Jafia de 
Souza (R. do Sol), 29-Severina Lima (Esp. Pb. 
Genison), 30-Keilla Anny (filha /Carmelita). 
 
 

 

                   
             ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite: Marcone/Bruno 
Terça - Murilo 

 

 

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 27 
        

        CONFIANÇA EM DEUS E ANELO PELA SUA PRESENÇA 
 

 1 - O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem 

temerei? O Senhor é a força da minha vida; de quem me 

recearei? 2 - Quando os malvados, meus adversários e 

meus inimigos, investiram contra mim, para comerem 

as minhas carnes, tropeçaram e caíram. 3 - Ainda que 

um exército me cercasse, o meu coração não temeria; 

ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele 

confiaria. 

4 - Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que possa 

morar na Casa do Senhor todos os dias da minha vida, 

para contemplar a formosura do Senhor e aprender no 

seu templo. 

5 - Porque no dia da adversidade me esconderá no seu 

pavilhão; no oculto do seu tabernáculo me esconderá; 

pôr-me-á sobre uma rocha. 6 - Também a minha cabeça 

será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao 

redor de mim; pelo que oferecerei sacrifício de júbilo 

no seu tabernáculo; cantarei, sim, cantarei louvores ao 

Senhor. 

7 - Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo; tem 

também piedade de mim e responde-me. 8 - Quando tu 

disseste: Buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: 

O teu rosto, Senhor, buscarei. 9 - Não escondas de mim a 

tua face e não rejeites ao teu servo com ira; tu foste a 

minha ajuda; não me deixes, nem me desampares, ó 

Deus da minha salvação. 10 - Porque, quando meu pai e 

minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. 

11 - Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela 

vereda direita, por causa dos que me andam espiando.  

12 - Não me entregues à vontade dos meus adversários, 

pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os 

que respiram crueldade. 

13 - Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os 

bens do Senhor na terra dos viventes. 14 - Espera no 

Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; 
espera, pois, no Senhor. 

 CRISTO NA BÍBLIA 
ESDRAS e NEEMIAS – O RESTAURADOR 

Na história do povo de Deus encontramos uma fase 
trágica em que a nação foi levada cativa para a 
Babilônia. Nabucodonosor rei da Babilônia fez três 
investidas contra o reino de Judá e na terceira ele 
destruiu completamente o templo e a cidade de 
Jerusalém (606, 597 e 586 a.C.). Isso é relatado no 
final dos livros de 2 Reis e 2 Crônicas. Nas suas 
profecias contra o reino de Judá, inclusive a capital 
Jerusalém, o profeta Jeremias predisse que o 
cativeiro babilônico duraria setenta anos e que 
depois desses setenta anos Deus interviria, puniria 
os opressores e faria retornar o seu povo para o seu 
lugar de origem (Jr 25.11,12; 29.10; 2 Cr 36.17-21). É 
conveniente informar também que o reino do 
Norte (Israel) fora destruído pelos assírios em 722 
a.C.  Nos livros de 2 Crônicas (36.22,23), de Esdras e 
de Neemias encontramos uma poderosa obra de 
reconstrução ou de restauração, sob o governo 
persa, sendo Ciro usado por Deus para autorizar o 
povo a voltar para Jerusalém e a fazer a obra de 
reconstrução. Zorobabel reconstruiu o tempo, 
Neemias reconstruiu a cidade de Jerusalém e Esdras 
o sacerdote escriba restaurou o culto. Interessante 
observar que a primeira coisa que foi restaurada 
foi o culto a Deus. É verdade que não encontramos 
nenhuma referência cristológica nos livros em 
apreço. No entanto, por analogia, não temos 
dúvidas de que Cristo seja o restaurador figurado 
nesses livros. O homem foi corrompido pelo pecado. 
A imago Dei foi deformada nele. O verdadeiro 
culto a Deus foi desativado por causa do pecado. O 
Novo Testamento nos revela que Jesus é o 
restaurador. O homem ao crer nele de coração é 
transformado numa nova criatura (2 Co 5.17), 
renasce espiritualmente (Jo 1.12,13). É regenerado 
pela instrumentalidade do Espirito Santo (Tt 3.11). A 
cidade de Deus, a Igreja, estar sendo edificada por 
Cristo, o Templo do Espirito foi restaurado e Deus é 
cultuado, isto tudo graças a obra restauradora de 
nosso Senhor Jesus Cristo.   Pr. Eudes L. Cavalcanti                                   

 
 

CONFRATERNIZAÇÃO DO EBENÉZER: no próximo 
sábado (21/01), as irmãs componentes do Conjunto 
Ebenézer estarão se confraternizando no salão coberto 
da Igreja. Nessa confraternização haverá inicialmente 
um momento devocional onde o pastor da Igreja estará 
ministrando a Palavra de Deus, seguido de um momento 
social onde será descoberto o amigo secreto e sorteios, 
e depois um lanche. A irmã Adriana convida todas as 
ebenezitas bem como os pastores da Igreja e a direção 
do DLOV para esse momento de gratidão a Deus pela 
existência do Conjunto Ebenézer.  
CLASSE DE JOVENS E ADOLESCENTES: Os jovens e 
adolescentes estão iniciando o estudo da revista da EBD 
sobre a pessoa de Cristo, a partir deste domingo. O  
estudo sobre o Apocalipse foi concluído no domingo 
passado. O pastor Eudes pede aos pais que incentivem 
os seus filhos a prestigiarem a EBD a fim de que eles 
cresçam espiritualmente.  
DEPARTAMENTO INFANTIL (SALAS): ainda neste mês, 
se Deus permitir, iremos pintar duas salas que atendem 
ao Departamento Infantil da Igreja bem como substituir a 
porta de madeira da sala do térreo por uma de alumínio 
com visor de vidro.  
EVENTOS DA IGREJA: lembramos aos diretores dos 
departamentos que envolvem segmentos de pessoas 
que os eventos programados constantes do Calendário 
da Igreja devem ser autossustentáveis, ou seja, cada 
departamento deve prover os recursos para a realização 
dos mesmos, tais como cantinas, sorteio e outras fontes 
de receita. Usem a criatividade.  
FORMATURAS: colaram grau, no dia 11/01/17, pela 
faculdade UNIPÊ, os irmãos Diácono Francisco Martins 
(Gestão em Marketing) e Fabiano Junior (Bacharel em 
Educação Física), ambos de nossa Igreja. 
Parabenizamos a esses amados irmãos e desejamos 
muitas felicidades nas profissões que escolheram.  
CONTRIBUIÇÕES: lembramos a todos os membros da 
Igreja a necessidade de serem fiéis na entrega do dízimo 
do Senhor para a manutenção do ministério da III 
IEC/JPA. Lembramos ainda aos irmãos que contribuir 
com a obra de Deus antes de ser uma obrigação é um 
privilégio concedido por Deus a nós. Esse aviso se 
destina especialmente aos oficiais da casa do Senhor. 
“O homem fiel abundará em bênçãos”.  Pr. Eudes. 
 

 


